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APRESENTAÇÃO 

 

O trabalho que me proponho a desenvolver é fruto de um estranhamento 

frente às notícias de uma possível tensão entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário.   

Mesmo diante do mandamento constitucional de uma convivência harmônica entre os 

poderes (teoria da separação dos poderes), essa tensão se materializa, por exemplo, na 

Proposta de Emenda à Constituição nº 33/2011 (BRASIL, 2011) que submete ao 

Legislativo o efeito vinculante das súmulas do Supremo Tribunal Federal (STF) e 

também as decisões de inconstitucionalidade de emendas à Constituição sob a 

justificativa de uma hipertrofia e de um ativismo exacerbado do Judiciário.  Por meio 

dos dispositivos da Análise do Discurso (PÊCHEUX, 2010[1969]) foi possível 

transformar o incômodo inicial nas questões que desenvolvo na presente pesquisa.  

Com a promulgação, em 1988, da Constituição da República Federativa 

do Brasil (CRFB/88), denominada “Constituição Cidadã”1, instaurou-se legalmente o 

Estado Providência (SOUSA SANTOS, 1996) no Brasil. As alterações sócio-políticas 

percebidas neste período, com fortes reflexos jurídicos, são o colapso da teoria da 

separação dos poderes, com predominância do Executivo sobre os demais poderes; a 

instrumentalização do direito por meio de grande produção legislativa e que resulta 

naquilo que Souza Santos (1996) denomina “sobre-juridificação da realidade social”, 

provocando um caos normativo e o aumento do número de atores na busca por direitos 

(atores coletivos, ao lado dos individuais).  Além disso, o autor destaca o componente 

repressivo que o Estado-Providência traz ao lado da promoção do bem-estar.  A 

proteção jurídica dos direitos sociais, como o direito ao trabalho, deixa de ter vínculo 

negativo – atuação do Estado quando lesado o direito – e passa a ter um vínculo 

positivo – o direito somente se concretiza por prestações do Estado: 

Trata-se, em suma, de uma liberdade que, longe de ser exercida 

contra o Estado, deve ser exercida pelo Estado. O Estado 

assume assim a gestão da tensão, que ele próprio cria, entre 

justiça social e igualdade formal; dessa gestão são incumbidos, 

ainda que de modo diferente, todos os órgãos e poderes do 

Estado. (SOUSA SANTOS, 1996, s.p.) 

                                            
1 Nome dado à Constituição pelo Presidente da Assembleia Constituinte de 1987, Deputado Ulysses 

Guimarães, e pelo qual vem sendo conhecida desde então.  Pelas palavras do Presidente da Constituinte:  

“essa será a Constituição cidadã, porque recuperará como cidadãos milhões de brasileiros, vítimas da pior 

das discriminações: a miséria” (GUIMARÃES, 1988). 
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O Poder Judiciário, neste Estado-Providência, deixou de ter um caráter 

exclusivamente punitivo e passou a ter também atribuições constitucionais de defesa do 

Estado e de garantia de um “bem-estar” do cidadão.  Por isso, além aplicar sanções 

àqueles que tenham desrespeitado direito alheio e de responsabilizá-los, o Judiciário 

recebeu a atribuição de evitar a violação de tais direitos agindo, portanto, diante da 

simples ameaça ao direito; e, mais significativo,  passou a atuar de modo a garantir o 

exercício, pelos cidadãos, dos direitos previstos na Constituição. 

Autônomos e independentes aos olhos da norma, (BRASIL, 1988, art. 

2º,) Legislativo, Executivo e Judiciário, os Três Poderes da União, têm seus papeis 

definidos pela Constituição.  Assim, é atribuído ao Judiciário um papel:  os cidadãos 

que entendam desrespeitados seus direitos fundamentais podem requerer judicialmente 

providências no sentido de afastar ou reparar a ofensa, lesão ou ameaça ao direito.  

Trata-se de uma ampliação do controle normativo pelo Poder Judiciário, configurando-

se o que se passou a denominar judicialização da política (WERNECK VIANNA, 

RESENDE DE CARVALHO, et al., 1999, p. 47) ou jurisdição constitucional, que seria 

um “mecanismo de defesa da Constituição e de concretização das suas normas 

asseguradoras de direitos” (CITTADINO, 2002, p. 18). 

As normas constitucionais, de acordo com sua aplicabilidade, podem ser 

classificadas como normas de eficácia plena, contida ou limitada. Consideram-se de 

eficácia plena aquelas que não necessitam de regulamentação; as normas de eficácia 

contida, apesar de dotadas de eficácia imediata, podem ser restringidas pelo legislador 

infraconstitucional (membro do Poder Legislativo Federal, Estadual ou Municipal); as 

normas constitucionais de eficácia limitada, as que me interessam nesse estudo, são 

aquelas para as quais é imprescindível a edição de lei regulamentadora para que 

produzam efeitos (ver SILVA, 2012[1982]).   

Aquelas novas atribuições do Judiciário, erigidas ao lado do mandamento 

da separação dos poderes, são os motivos que permitem pensar a mencionada tensão 

entre Legislativo e Judiciário:  o mandado de injunção (BRASIL, 1988, art. 5º, LXXI) é 

um mecanismo judicial criado pelo legislador constituinte para garantir ao cidadão o 

exercício de um direito quando não há a edição de uma norma (pelo Legislativo) que 

regulamente uma norma constitucional de eficácia limitada.  Com a garantia do 

exercício do direito, então, transferida subsidiariamente ao Judiciário, há incerteza
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 quanto ao ponto em que a atuação do Judiciário naquela hipótese pode ser considerada 

invasão à atribuição do Legislativo. 

Pelo menos dois aspectos da nova configuração de poder são 

considerados nesse projeto:  o primeiro diz respeito a como a inclusão do instrumento 

do mandado de injunção no corpo normativo brasileiro é um exemplo de alargamento 

da função do Judiciário.  O segundo aspecto é se e como o Judiciário tem sido re-

significado sob a regra da CRFB/88. 

Do lugar de onde falo, de profissional do Direito, afirmo que o primeiro 

dos aspectos apresentados acima não seria estranho nem mesmo a um estudante.  

Tomando o mandado de injunção como uma ação constitucional pela primeira vez 

presente no ordenamento brasileiro, poder-se-ia propor, por exemplo, um estudo 

comparativo entre as Constituições de 1824, 1969 e de 1988, listando-se os poderes 

constitucionalmente previstos em cada um dos textos.  Além disso, a leitura de textos 

doutrinários, artigos científicos, jurisprudência, tornaria possível identificar o 

posicionamento dos tribunais em cada época e o modo de interpretação da Constituição, 

atentando-se para aspectos hermenêuticos, para as normas em vigor e para a 

composição das Cortes.  Além disso, seria possível levantar aspectos processuais do 

mandado de injunção, como as condições da ação, competência de julgamento e os 

efeitos da decisão judicial.  

Esse aspecto do estudo – de inquestionável importância, já que permite 

uma sistematicidade dos mecanismos judiciais, evitando certas arbitrariedades – 

justifica afirmativas do tipo “o Direito é capaz (por si mesmo) de resolver as suas 

próprias questões”, das quais procuro me afastar.  É possível que este ponto de vista 

advenha de uma aversão ou de uma importância menor dada à interdisciplinaridade por 

parte de setores mais conservadores de membros do Judiciário, profissionais e mesmo 

de estudantes de Direito.  

Entendo, todavia, que a lei, o Direito, o sistema legal e jurídico não 

podem ser compreendidos ou estudados apartados de sua exterioridade, já que se trata 

de fenômenos sociais.  A forma como concebo o Direito não considera, contudo, que ele 

advém da relação social como elemento imprescindível e natural, mas, em movimento 

contrário, que seus mecanismos se direcionam obrigatoriamente a um grupo social, 

variando, assim, no tempo e no espaço (ver REALE, 2014[1973], p. 2).   

A interpretação hermenêutica das normas barra o sentido do segundo 

aspecto apontado mais acima, levando, por um lado, a um “apego ao texto” e, por outro,
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 a um “apego ao princípio constitucional da divisão dos poderes” (REALE, 2014[1973], 

pp. 262-263).   

Quanto ao seu aspecto linguístico, a hermenêutica aproxima-se do 

método de análise de textos conhecido como Análise de Conteúdo:  um conjunto de 

técnicas calcada em um modelo rígido e na ideia de que há um sentido escondido no 

texto e que deve ser resgatado.  Tal metodologia pretende se afastar de um caráter 

subjetivo da análise e, por outro lado, apresentar critérios objetivos de busca científica 

do sentido do texto (ROCHA; DEUSDARÁ, 2005). 

Já no aspecto político-jurídico, mesmo a Escola Histórica de Savigny2 e a 

Escola dos Pandectistas alemães3, que consideraram a mutabilidade dos sentidos das 

normas – que acompanhariam, portanto, as vicissitudes sociais – promoviam estudo das 

fontes para buscar a dita intenção do legislador com a finalidade de se afastar de uma 

ilegalidade provocada por uma intervenção do julgador na mens legis, transpondo uma 

fronteira que separaria a atuação do Legislativo e do Judiciário – fronteira de limites 

imprecisos, ressalte-se.  

Abrindo-se a possibilidade de leitura do Direito a partir de uma visão 

interdisciplinar, busco dar sentido à investigação do processo de significação do 

Judiciário e da sua projeção na relação com outros poderes constituídos. Acredito ser 

possível e necessário que as regras e procedimentos legais e judiciais sejam lidos sob o 

ponto de vista discursivo a partir da análise do processo de produção de efeitos de 

sentidos na relação entre língua, sujeito e sociedade.  

                                            
2 De grande influência nos estudos jurídicos, a escola histórica alemã teve seu programa preparado pelo 

jurista e historiador Friedrich Carl von Savigny.  Tem forte influência do romantismo do século XIX, 

rejeita a teoria naturalista e se apega à teoria da separação dos poderes.  Defende que ao Judiciário cabe 

somente aplicar as leis produzidas pelo Legislativo, tratando a atividade judicial como meramente 

cognitiva, independente de qualquer valoração (v. REALE, op cit). 
3 Escola jurídica alemã com base nos Digesta ou Pandecta do Direito Romano, de onde advém seu nome.  

É uma das escolas de exegese e pensa a interpretação da norma a partir de uma possível intenção do 

legislador, não se admitindo uma interpretação criadora do julgador (v. REALE, op cit). 
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Resumo 

 

Debruçando-nos sobre a contribuição dos estudos do discurso ao contexto discursivo 

jurídico e pela análise de textos jurídicos que leva em conta a Análise de Discurso – tal 

como apresentada por Pêcheux (2010[1969]) e desenvolvida no Brasil principalmente 

por Orlandi (1987) – buscamos compreender o processo de construção da imagem de 

Poder Judiciário e a sua inscrição das relações de poder, principalmente nas relações 

com o Poder Legislativo.  Julgamos ser possível analisar, a partir de uma leitura 

sintomática dos textos jurídicos (mandados de injunção cujo objeto é o direito de greve 

do servidor público), o processo de construção de uma imagem do Poder Judiciário 

brasileiro e de seu posicionamento político a partir da Constituição de 1988 – norma 

que estabelece os caminhos a serem seguidos para a construção de um Estado 

democrático e social –.  A partir da análise de dois movimentos – mandado de injunção 

como meio de reivindicação de direitos não regulamentados, e ressignificação de 

“greve” como “direito de greve” –  verificamos que a Constituição inscreve o modo de 

proceder da sociedade civil e do Estado em um jogo (contraditório) em que a liberdade 

(democrática) oculta a constrição (autoritária).  A previsão do mandado de injunção 

como “remédio” a ser utilizado na “falta” de norma regulamentadora do agora direito de 

greve; o movimento de transformação de greve em direito de greve e sua incorporação 

pela legislação, ressignificando aquele instrumento de luta como direito concedido pelo 

Estado, tudo isso tem consequências que justificam a análise.  O processo de 

significação da categoria direito de greve do servidor público traz elementos da relação 

de poderes no discurso jurídico e as marcas de uma relação mais ou menos harmônica 

entre os poderes inscrita nas discussões sobre o direito de greve dos servidores públicos.   

 

Palavras-Chave:  Análise do Discurso Francesa. Direito de greve do servidor público. 

Mandado de injunção. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em junho de 2013, a revista Caros Amigos (Anexo 1) chegou às bancas 

trazendo em sua capa uma charge na qual, sobre um fundo branco, em um octógono 

cercado – tipicamente palco dos confrontos entre lutadores de artes marciais variadas, 

popularmente conhecidos como “vale-tudo” – posicionam-se três contendores, todos com 

as mãos vestidas em luvas de combate:  à direita, o Presidente do Senado Federal, Renan 

Calheiros, de calção azul, com as mãos sobre o peito em posição de defesa, lançando um 

chute no ar; ao seu lado, mais ao centro, o Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique 

Eduardo Alves, de calção verde, desferindo um direto de direita.  À esquerda, o oponente 

daqueles dois lutadores.  De calção preto, o presidente do STF, Joaquim Barbosa, de peito 

aberto, com a planta de seu pé esquerdo apara o soco de Eduardo Alves enquanto ergue o 

braço direito sobre a cabeça.  Atenta a tudo, observando o combate com um sorriso, 

sentada em um banco posicionado dentro do octógono, está a Presidente Dilma Rousseff.  

Acima da imagem a manchete da reportagem principal daquela edição: Poderes em pé de 

guerra. 

A cena traz os elementos que devem ser considerados na análise da “luta” 

entre os poderes:  Legislativo e Judiciário como adversários no combate principal; além 

disso, como a imagem só mostra parte do octógono, o sujeito leitor não é colocado como 

mero espectador do conflito, do lado de fora do ringue.  Assim como a Presidente da 

República, o leitor é posicionado dentro do octógono, sendo tomado como participante do 

processo.   

Apesar de não referida explicitamente no conjunto acima, a Constituição de 

1988, ao dar existência institucional e política à República Federativa Brasileira a partir de 

5 de outubro daquele ano, cria o contexto normativo no qual se estabelecem as condições 

de relação entre os poderes e a partir das quais é possível aquela representação. 

O constituinte de 1987 se orgulhava de haver produzido um texto no qual o 

foco é a democracia.  O destaque era dado, dentre outros, à primazia do cidadão em relação 

ao Estado verificada, por exemplo, na alteração topográfica1 dos chamados direitos 

fundamentais, que passaram a ocupar o artigo 5º da CRFB/88, diferentemente de textos 

anteriores onde eram os dispositivos que tratavam da organização do Estado que ocupavam 

aqueles artigos iniciais. 

                                                 
1
 Ou seria mera alteração “tipográfica”, como foi registrado no discurso do Presidente da Assembleia 

Constituinte no dia da promulgação da CRFB/88 (GUIMARÃES, 1991[1988])? 
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A nova feição dada aos poderes constituídos também é objeto de destaque 

pelos legisladores constituintes. 

Costurando a primazia dos diretos do cidadão e os novos contornos dos 

poderes Legislativo e Judiciário, apresenta-se o mandado de injunção como mecanismo 

pelo qual o cidadão ingressa naquele cenário político. 

O discurso do presidente da Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães, 

proferido na data da promulgação da Constituição corrobora esses destaques: 

A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos 

poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer 

mudar o homem em cidadão (…). 
Tipograficamente é hierarquizada a precedência e a preeminência 

do homem, colocando-o no umbral da Constituição e catalogando-

lhe o número não superado, só no Artigo 5º, de 77 incisos e 104 

dispositivos. 
Não lhe bastou, porém, defendê-lo contra os abusos originários do 

Estado e de outras procedências.  Introduziu o homem no Estado, 

fazendo-o credor de direitos e serviços, cobráveis inclusive com o 

mandado de injunção. 
(…) 
Nós, os legisladores, ampliamos nossos deveres.  Teremos de 

honrá-los.  A nação repudia a preguiça, a negligência, a inépcia.  

Soma-se à nossa atividade ordinária, bastante delimitada, a edição 

de 56 leis complementares e 314 ordinárias.  Não esqueçamos que, 

na ausência de lei complementar, os cidadãos poderão ter o 

provimento suplementar pelo mandado de injunção. 

(GUIMARÃES, 1991[1988], p. 921-923, grifos nossos) 

 

E dirigindo-se ao então Presidente do STF, Ministro Rafael Mayer, trata do 

Poder Judiciário: 

O imperativo “Muda Brasil”2, desafio da nossa geração não se 

processará sem o consequente “Muda Justiça”, que se 

instrumentalizou na Carta Magna com a valiosa contribuição do 

Poder chefiado por Vossa Excelência (GUIMARÃES, 1991[1988], 

p. 924, grifos nossos). 
 

E continua:  “A sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou 

antagonismo do Estado” (GUIMARÃES, 1991[1988], p. 925). 

                                                 
2 Referência ao “slogan” “Muda Brasil, Tancredo já!”, da campanha de Tancredo Neves à Presidência da 

República nas eleições indiretas de 1985.  A palavra de ordem de Tancredo, por sua vez, fazia referência à 

campanha pelas eleições diretas (“Diretas já!”) e foi repetida por aqueles que simpatizavam com a eleição de 

Tancredo –  ainda que não tivessem direito a voto – em resposta à frustração pela rejeição, em abril de 1984, 

da emenda Dante de Oliveira (Emenda das Eleições Diretas). 
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Cidadão como credor de direitos, uso do mandado de injunção para a 

garantia de seu exercício e a separação entre os poderes são os dispositivos que apresentam 

as condições de produção que devem ser levadas em consideração na problematização da 

tensão da relação entre Legislativo e Judiciário. 

Considerando o objetivo deste trabalho, analisar se há e como se realiza  

inscrição da relação de poderes no discurso jurídico, tomamos como corpus peças 

processuais de dois mandados de injunção, o nº 20-4, de 1994, proposto pela Confederação 

dos Servidores Públicos do Brasil, e o nº 712-8, de 2007, proposto pelo Sindicato dos 

Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará.  Dentre as peças, selecionamos as 

petições iniciais (documento que dá início ao processo judicial, no qual o requerente ou 

autor apresenta sua demanda e a endereça ao órgão competente para seu julgamento3) e os 

acórdãos (nome dado ao julgamento proferido pelos tribunais4). 

Optamos pelos mandados de injunção que tratam do direito de greve dos 

servidores públicos, tema que, devido à ausência de regulamentação legal exigida 

constitucionalmente, tem sido objeto de reiterados procedimentos com decisões que, em 

princípio, demonstram posicionamento diverso do tribunal sobre a questão.  Além disso, 

procuramos naquele corpus, o processo de significação do Poder Judiciário no contexto de 

significação de direito de greve ou de (res)significação de greve. 

 Trata-se de analisar o discurso jurídico a partir dos conceitos oriundos dos 

desdobramentos, no Brasil, da Análise do Discurso proposta por Pêcheux (2010[1969]), e 

buscar, no funcionamento dos textos que formam o corpus, compreender como na relação 

entre os poderes se apresenta o processo de significação.  Em outras palavras, como a 

significação de Poder Judiciário e de Poder Legislativo se materializa discursivamente na 

relação mais ou menos harmônica entre aqueles poderes. 

Conforme esclarecido por Orlandi (2009), a Análise do Discurso leva em 

consideração o homem em sua história, buscando de-centrar a noção de sujeito e relativizar 

a autonomia da linguagem, relacionando a língua com os sujeitos que a falam e com as 

situações em que produzem o dizer. Como já mencionado, o corpus será formado pelas 

petições iniciais e pelos acórdãos dos mandados de injunção nº 20-4 de 1994 e 712-8 de 

2007 – ambos tratando do exercício do direito de greve pelos servidores públicos civis. 

                                                 
3 Sobre petição inicial, v. art. 282 e seguintes do Código de Processo Civil (BRASIL, 1973). 
4 Sobre decisões judiciais, v. art. 162 e seguintes do Código de Processo Civil (BRASIL, 1973). 
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Apesar da diferença cronológica das decisões, dos artigos da Constituição 

Federal afetos ao tema – separação entre os poderes (BRASIL, 1988, art. 2º), direito de 

greve do servidor público (BRASIL, 1988, art. 37, VII), mandado de injunção (BRASIL, 

1988, art. 5º LXXI) –  o único que sofreu alteração, desde a promulgação da Carta, foi o 

inciso VII do art. 37 que originariamente previa edição de Lei Complementar para 

regulamentação daquele dispositivo, o que não representa alteração significativa que 

fundamente a mudança de entendimento. É a instabilidade do texto – instabilidade da 

língua – que permite que a norma tenha diferentes interpretações. 

Pela perspectiva da Análise do Discurso, da forma como apresentada na 

França por Pêcheux (2010[1969]) e desenvolvida no Brasil por Orlandi (1987c), 

entendemos ser possível a análise de textos produzidos no campo do Direito sob este outro 

olhar, permitindo levantar pistas (GINZBURG, 1989[1986]) que levem a uma 

compreensão do funcionamento discursivo, ou à apreensão dos seus processos de 

significação em sua determinação histórica (ORLANDI, 2013[1992], p. 50).  Por essa 

leitura, não se parte do pressuposto da Análise de Conteúdo, de que o sentido esteja 

presente no texto (legal, judicial), e que fora ali depositado pelo seu autor (legislador, 

julgador) a partir de uma intenção lógica e observável.  O sentido é determinado 

historicamente, o que faz considerar o sentido literal como “efeito discursivo” e um 

“produto da história” (ORLANDI, 1987b, pp. 144-145). Importa compreender o 

funcionamento daquilo que passamos a chamar discurso jurídico, ou seja, considerar a 

historicidade  que marca o texto da lei ou de uma decisão judicial qualquer e que 

comparece como memória, constituindo sentidos que se mostram como evidentes para um 

sujeito que se supõe origem de seu dizer.   

Falamos em autoria porque, como salienta Orlandi (2013[2007]), diferente do sujeito, o 

autor reconhece a presença do interlocutor e, por isso, tem um “compromisso com a 

clareza e a coerência”, é “responsável pelos sentidos que sustenta” (ORLANDI, op cit, p. 

102).  A proposta da Análise do Discurso é observar o modo de significação pela sua 

ligação com a função-autor. Ainda segundo a autora:  

a função-autor é uma função do sujeito concebido na linguagem e 

na história, e não o autor (...).  A diferença corresponde justamente 

à maneira como considero as condições de exercício da linguagem 

e sua possibilidade de análise por sua forma linguístico-histórica, 

sua descrição pendularmente alternada com a interpretação (...).  A 

função-autor (...) realiza o imaginário da unidade e a ilusão do 

sujeito como origem e é a que está mais exposta às injunções 
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sociais e históricas, à normatividade institucional. (ORLANDI, 

2012[2001], p. 91) 

Esse modo de ver a linguagem traz certas consequências  que se apresentam 

tanto nos aspectos teórico e analítico – já que os processos semânticos são considerados 

como determinados historicamente – quanto no método – busca-se identificar a 

dominância de (um) sentido dentre vários possíveis partindo-se da materialidade 

linguageira como monumento discursivo (ORLANDI, 1987b, p. 145).  Analisa-se o 

funcionamento, o uso da língua. 

A Análise do Discurso possibilita que um texto de lei ou de uma decisão 

judicial qualquer seja lido de forma a se considerar a noção de significação e afastar a ideia 

de mera mudança de entendimento.  Assim, as decisões dos mandados de injunção 20-

4/1994 e 712-8/2007 não são tomadas como estanques e excludentes (A ou B); interessa-

nos o processo de produção de sentidos que leva a um deslizamento, a um movimento de 

sentidos analisado a partir de um recorte do processo constante de significação 

(...↔A↔B↔ C↔ ...). 

Por isso, discursivamente entendemos que o sentido não está em A nem em 

B, mas na leitura do processo de constituição de sentidos que (re)significa A e B e que 

produz certos efeitos de sentido no sujeito em determinadas condições de produção.  Na 

análise do funcionamento discursivo, devem ser consideradas, como dissemos, as 

condições de produção do discurso, ou seja, a relação entre memória, as circunstâncias 

histórico-sociais e seu processo de produção; as relações de força no interior do campo de 

onde fala o sujeito; e a imagem daquele lugar ocupado pelo sujeito para falar como fala 

(PÊCHEUX, 2010[1969]). 

Ao mencionar “produção”, Pêcheux (2011[1973], citando Althusser, 

considera a “produção de um efeito” ou, mais especificamente: 

um elemento que intervém na reprodução das relações de produção 

no nível político ou ideológico, e suscetível de ser em seguida ele 

mesmo a causa de outro fenômeno, de outra transformação na 

configuração, seja no nível econômico ou no nível das 

superestruturas (PÊCHEUX, op cit, p. 215) 

O autor ressalta que tais condições de produção estão ligadas à natureza dos 

lugares sustentados pelos interlocutores em relação a um referente.  Não se trata aqui das 

propriedades individuais de cada locutor, mas da posição a ele atribuída em dada estrutura 

social.  Distingue, dessa forma, lugar e posição:  o modo de produção dominante 
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(capitalista) distribui os sujeitos em lugares que reproduzem e mantêm a relação de 

produção (econômica).  As conjunturas institucionais dessa estrutura social permitem ao 

sujeito tomar diferentes posições discursivas em relação ao lugar que ocupa. 

Considerando a historicidade dos textos e os processos de constituição de 

efeitos de sentidos, do ponto de vista da Análise do Discurso história e linguagem se 

constituem mutuamente, inscrevem-se na materialidade do texto e auxiliam na 

compreensão dos sentidos de greve, direito de greve, servidor publico e grevista, por 

exemplo, além de permitir que se percebam efeitos outros produzidos pelo discurso do 

sujeito no lugar de Ministro do STF e inscritos nas decisões em mandados de injunção.  A 

mudança de posicionamento do STF passa a ser lida como marca da historicidade 

envolvida em um processo discursivo e de instabilidade de sentidos.  A marca de uma falta 

que constitui os sentidos e que permite sua movência,  um movimento constante que 

escapa a toda tentativa de estabilização de sentidos.  É importante que tanto o texto 

constitucional quanto os textos judiciais (decisões e petições) que dizem respeito à greve 

do servidor público sejam analisados sob a ótica da Análise do Discurso tornando assim 

possível perceber seus efeitos políticos – ao lado dos efeitos jurídicos –, dentre eles o 

mecanismo que permite ao julgador no lugar de ministro do STF reler, “reinterpretar” o 

texto constitucional, atribuindo-lhe outro(s) sentido(s).  São as condições históricas de 

produção, então, o entorno do texto que permite compreender a movência de sentidos 

identificada nas decisões judiciais relacionada a um sentido de Poder Judiciário.  Tal 

leitura só pode ser feita a partir dos procedimentos específicos da Análise do Discurso. 

O que torna possível a leitura do texto constitucional e das decisões judiciais 

em mandado de injunção pela Análise do Discurso é justamente o seu aspecto político.  A 

lei, ou seja, uma materialidade do discurso jurídico, em virtude de seu caráter geral e 

obrigatório não pode ser não-conhecida, isto é, produz efeitos, é exigível ainda que não 

conhecida, daí o mandamento segundo o qual “o desconhecimento da lei é inescusável” 

(BRASIL, 1940, art. 21) ou ainda “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a 

conhece” (BRASIL, 1942a, art. 3º).  O impositivo legal é, portanto, constitutivo das 

relações do sujeito da atualidade, o sujeito-de-direito. 

A CRFB/88 inclui o direito de greve do servidor público e também dos 

trabalhadores em geral em seu texto. 

No âmbito da Sociologia, Bourdieu (1983) entende greve como  “estrutura 

objetiva das relações de força definida pela luta entre trabalhadores, de quem ela constitui 
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a principal arma, e empregadores, juntamente com um terceiro ator − que talvez não seja 

um − o Estado” (BOURDIEU, 1983, p. 195).  Explicita o autor seu posicionamento 

segundo o qual a greve só tem sentido quando re-situada no campo as lutas do trabalho. 

Para a Ciência Política, “[d]iferentemente de outras formas de conflito de 

trabalho ou, mais em geral, de luta operária, a Greve consiste na abstenção organizada do 

trabalho de um grupo mais ou menos extenso de trabalhadores” (REGINI, 1998, p. 560).    

Segundo esta definição, a greve é sempre uma ação coletiva dos trabalhadores 

representados pelo sindicato ou encabeçados por um líder informal.  Essa diferença de 

liderança e representação permite que sejam reconhecidas as grandes greves organizadas 

pelos sindicatos e as microconflitualidades que podem se apresentar como “greves de 

protesto” até mesmo contra o representação sindical.  Além dos sujeitos, a interrupção do 

trabalho é elemento caracterizador da greve.  Com relação aos seus objetivos, é movimento 

importante no processo de contratação coletiva e arma essencial na luta de classe.  É 

também recurso importante no conflito político, impondo exigências ao Estado.  Regini (op 

cit) reconhece que uma das dificuldades encontradas nos estudos da greve está na própria 

conceituação daquilo que denomina “fenômeno Greve”. 

A transformação da greve em direito de greve e sua incorporação pela 

legislação é um movimento de ressignificação da greve.  Ou seja, apesar de a greve ser 

ainda uma forma de luta e principal arma do trabalhador, é ressignificada como direito 

concedido pelo Estado quando erigida à categoria direito de greve.  Cabe apontar quais os 

efeitos dessa ressignificação. 

A Constituição prevê o mandado de injunção como procedimento a ser 

adotado pelos servidores públicos para que vejam garantido seu (agora) direito de greve na 

ausência de regulamentação do dispositivo constitucional, na hipótese, o mencionado 

inciso VII do art. 37.   

Orlandi (1987a) traz a noção de injunção do dizer, já que  “às relações de 

poder interessa menos calar o interlocutor do que obrigá-lo a dizer o que  se quer ouvir” 

(ORLANDI, 1987a, pp. 263-264).  E, ainda sobre as práticas do silêncio:   

a fala é sempre silenciadora enquanto domínio do mesmo (…) este 

não-dizer pode ter a natureza do implícito tratado, por exemplo, 

pela psicanálise (operando com o conceito de inconsciente), pela 

retórica (nas teorias da argumentação) ou pela Análise do Discurso 

(refletindo a noção de ideologia) (ORLANDI, 1987a, p. 264). 
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Diante disso, cabe questionar:  como significa o silêncio na edição de lei 

que regulamente o exercício desse direito de greve?  A injunção é direcionada a quem?  O 

mandado é injuntivo a quem deve – ou deveria – editar a norma regulamentadora ou ao 

trabalhador, que deve se dirigir ao Estado para ver garantido o seu (agora) direito de se 

manifestar por meio de greve?  Ao silenciamento corresponde a resistência? Ou melhor, o 

que é silenciado significa por outros processos? 

Ao lado das recomendações da Convenção da OIT nº 151 e de menção aos 

“modelos normativos concernentes ao exercício do direito de greve no serviço público”, a 

decisão do mandado de injunção 20-4/1994 é ilustrada com um trecho da Encíclica 

Laborem Exercens, editada pelo Papa João Paulo II: 

O próprio Pontífice romano, na Encíclica Laborem Exercens, após 

advertir que as exigências sindicais “não podem transformar-se 

numa espécie de egoísmo de grupo ou de classe”, salientou que a 

atividade desenvolvida pelas entidades representativas dos 

prestadores de serviços deve ser entendida “como uma prudente 

solicitude pelo bem comum” (BRASIL, 1994, pp. 9-10, grifos no 

original) 

Por que mencionar esse documento, produzido pela Igreja Católica e não 

outro, como textos das leis que tratam da greve na França (prevista como direito na 

Constituição de 1946 e regulamentado por diversas leis a partir de 19505)?  

Como esses elementos contribuem para significar o direito de greve e/ou re-

significar a greve dos servidores públicos civis? 

Além disso, no MI 20-4/1994, o Poder Legislativo aparece personificado: 

Inércia do Congresso Nacional impede a prática de liberdade. 

(BRASIL, 1994, p. 24, grifo nosso) 
A inércia estatal compromete a aplicabilidade da norma.( idem, p. 

28, grifo nosso) 
O Congresso Nacional deixou de adimplir prestação legislativa. 

(BRASIL, 1994, p. 31, grifo nosso). 
A inércia estatal opera o agravamento da situação subjetiva de 

vantagem. (BRASIL, 1994, p. 28, grifo nosso) 

Por que o foco na ação ou omissão do Legislativo e não nas ações do 

Judiciário? 

Preleciona o inciso LXXI da Constituição de 1988: 

                                                 
5 http://www.vie-publique.fr/chronologie/chronos-thematiques/evolution-du-droit-greve.html 

http://www.vie-publique.fr/chronologie/chronos-thematiques/evolution-du-droit-greve.html
http://www.vie-publique.fr/chronologie/chronos-thematiques/evolution-du-droit-greve.html
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conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania (BRASIL, 1988, art. 5º 

grifo nosso); 

O dispositivo constitucional que insere no corpo normativo brasileiro o 

mandado de injunção toma o Poder Judiciário como tampão de uma falta, logo, efeito de 

uma injunção à completude.  Podemos pôr em questão este sentido de falta.  Entender a 

falta como lacuna a ser preenchida é supor a existência de um sentido adequado que 

deflagraria um efeito desejável, tencionado, funcionando como um sistema chave-

fechadura.  Este entendimento põe o sujeito no lugar de senhor dos sentidos e pensa a 

polissemia como a recursividade em um método de tentativa-erro no qual a meta é o 

“sentido correto”.   Todavia, neste jogo de tentativa e erro, cada um dos elementos que 

comparecem para “suprir a lacuna” produz efeitos de sentido e a polissemia é um 

movimento sem fim.  Por isso, entendemos a falta como constitutiva do sujeito e, 

consequentemente, dos discursos e da História.  Não é ao nomear a falta que o texto 

constitucional a inscreve, ela é anterior e constitutiva.   

Se, pela Constituição, o Judiciário tem atribuição de suprir uma falta e se, 

por outro lado, como dissemos, a teoria da Análise do Discurso considera a falta como 

constitutiva, espaço de movência de sujeito e sentidos, que leitura discursiva é possível do 

batimento da norma (linguística, legal) e da decisão do STF em mandado de injunção?  Há 

o lugar de um “tampão de uma falta” que a Constituição cria e pretende ver ocupado pelo 

Judiciário?  Uma leitura discursiva das decisões judiciais do STF em mandados de 

injunção permite encontrar marcas da identificação do Judiciário a esse lugar que lhe é 

destinado? 

Quais os efeitos de sentido do discurso jurídico produzido por quem que se 

coloca na posição de um tampão de uma falta? 

A falta que a Constituição pretende que o Judiciário supra é falta de lei que 

impede que o cidadão, credor de direitos e liberdades, exerça sua cidadania.  O mandado 

de injunção é, como vimos, a solução constitucional para que o cidadão, por intermédio do 

Judiciário, veja suprida a falta impeditiva.  Assim, o mandado de injunção é reconhecido 

como um dos “remédios constitucionais”, como declarado pelo STF no acórdão do 

mandado de injunção 712-8/2007:     
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Preliminarmente, sublinho a especial relevância do pleito sob 

exame, porquanto, neste julgamento, encontra-se em causa 

precisamente a própria conformação que o Supremo Tribunal 

Federal emprestará a este inovador remédio constitucional. 

(BRASIL, 2007, p. 472, grifo nosso) 

Tratar o procedimento judicial do mandado de injunção como um remédio 

significaria tomar o aparelho de Estado como matéria orgânica, equiparar seus efeitos ao 

de um processo de medicalização e, como ressalta Pêcheux, caminhar “em direção a uma 

‘verdade’ biológica cínica da história” (PÊCHEUX e GADET, 2011[1991], p. 117), que 

aponta para uma estabilidade lógica da língua, afastando-se de seu aspecto material? 

Lagazzi (1988), citando Pêcheux, esclarece que a relação do sujeito com o 

mundo se dá pelo imaginário que se mostra pelo simbólico.  Palavras, língua, direitos são 

símbolos que carregam as imagens formadas pelos sujeitos.  Delimitar direitos e deveres é 

o modo pelo qual o Estado traz o sujeito para a ordem do simbólico, da lei, regulando a 

tensão constitutiva gerada por esse movimento.   

Segundo a autora, deve haver certa mobilidade entre esses direitos e deveres 

de modo a evitar que a tensão (constitutiva e implícita) se torne conflito que, por ser forma 

explícita de opressão, pode ser fonte de violência.  A desestabilização na tensão da relação 

entre direitos e deveres não interessa ao Estado. 

O poder se legitima, então, a partir de uma tensão e contradição inscritas no 

jogo de imagens entre autoridade e cidadão, entre aquele que exerce e aqueles sobre os 

quais se exerce o poder.  Trata-se das Formações Imaginárias (PÊCHEUX, 2010[1969]), 

conceito que será retomado mais adiante, nas análises. 

Na concepção da Análise do Discurso, o imaginário e o ideológico 

encontram-se na mesma ordem, enquanto que o simbólico está na 

ordem das palavras, do linguístico.  O discursivo é, assim, a 

ligação entre as duas ordens, a instância que nos possibilita ter, na 

linguagem, o simbólico e o imaginário, juntos (LAGAZZI, 1988, p. 

38). 

Na imagem, que é representação dos lugares sociais, se inscrevem, na 

materialidade da língua, processos de produção de sentidos que, ao longo das tensões 

históricas, podem ou não produzir um tecido simbólico de evidências.  Cabe definir 

ideologia  sob ponto de vista da Análise do Discurso. 

Há, portanto, um jogo de forças inscrito nas relações imaginárias que se 

institui, por exemplo, sobre o objeto greve. 
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No mesmo movimento em que nomeia uma falta, a Constituição estabelece 

um jogo imaginário ao inscrever o lugar de um tampão para esta falta e o lugar de um 

sujeito credor de direitos.  No texto da Constituição também se encontra o instrumento 

necessário ao cidadão para apresentar sua demanda por direitos, o mandado de injunção. 

A falta, tal como nomeada pelo texto constitucional, não é constitutiva, traz 

consigo a evidência de temporariedade, de transitoriedade, de uma lacuna a ser preenchida 

a partir da atuação do Judiciário quando provocado pelo cidadão a se manifestar. 

Entendemos que a falta não é um nada.  Ao contrário, é um significante que 

inscreve um imaginário de Judiciário, de cidadão, e inscreve também uma tensão entre o 

Judiciário e o Legislativo, já que é falta de (lei), falta para (o cidadão) e falta a (suprir).   

Por meio do procedimento de análise, pretendemos, então, identificar nas 

decisões judiciais, as imagens que o Judiciário (representado pelo STF) tem dos servidores, 

da greve, do Legislativo e do próprio Judiciário. 

A Análise do Discurso jurídico, portanto, valendo-se da Constituição 

Federal Brasileira de 1988 como condição de produção, permitirá, parafraseando Orlandi 

(2009), compreender melhor o que está sendo dito a partir da explicitação do modo como 

os sentidos estão sendo produzidos, atravessando-se o imaginário que condiciona os 

sujeitos em suas discursividades.  Busca-se o sentido além de uma suposta estabilidade; ou 

seja, é justamente onde ocorre a falha, o equívoco, onde irrompe o inesperado, que se 

encontram as pistas do sentido. Tal movimento é importante para a compreensão de como 

o processo de significação está atrelado à – se materializa na ou materializa a – relação 

entre os poderes constituídos. 

A partir da hipótese de que a movência dos sentidos  na instabilidade da 

língua é o que permite que o STF produza duas decisões diferentes (BRASIL, 1994 e 

BRASIL, 2007) sobre o mesmo objeto (direito de greve dos servidores públicos civis) e 

com base nos mesmos dispositivos legais (BRASIL, 1988, arts. 5º, LXXI; 9º e §§ 1º e 2º e 

37, VII,), por intermédio da Análise do Discurso pretendemos deslinearizar o processo 

discursivo e identificar na materialidade discursiva as marcas no discurso das 

identificações imaginárias do Poder Judiciário e do processo de construção de sentidos 

que, diante de certas condições de produção, acreditamos se mostrar na relação entre os 

poderes.  Nas palavras de Pêcheux, acreditamos que 

Através das descrições regulares de montagens discursivas, se 

possa detectar os momentos de interpretações enquanto atos que 
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surgem como tomadas de posição, reconhecidas como tais, isto é, 

como efeitos de identificação assumidos e não negados 

(PÊCHEUX, 2002[1988], p. 57). 

A previsão do mandado de injunção como “remédio” a ser utilizado na 

“falta” de norma regulamentadora do (agora) direito de greve enquadra-se em um modo de 

ver a história sob ponto de vista biológico, ponto de vista que será abordado com mais 

detalhes ao longo do trabalho.  Além disso, cabe analisar se a previsão da greve como 

direito, além de ressignificação do objeto “greve”, representa também uma injunção ao 

dizer do trabalhador.  Será que o trabalhador, enquadrado nas representações do sujeito-de-

direito (subordinado ao Estado), por meio de seu discurso legitima a sua imagem 

construída pela Constituição e contribui para a formação da imagem (I) que o Judiciário (a) 

tem dele mesmo ([Ia(a)])? 
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2. DIREITO DE GREVE E MANDADO DE INJUNÇÃO. 

Mendigo, malandro, moleque, molambo, bem ou mal 
Escravo fugido ou louco varrido 

Vou fazer meu festival 
Chico Buarque.  Mambembe. 

 

Mencionamos até aqui o quadro atual do sistema normativo brasileiro no 

qual a Constituição prevê a greve como direito e o mandado de injunção como instrumento 

jurídico a ser utilizado pelos servidores públicos para ver garantido o exercício do direito 

de greve.  Todavia, consideramos ser necessária uma exposição, ainda que breve, de como 

a legislação brasileira tem tratado, ao longo dos tempos, o ato de reivindicação (por 

melhoria de salários e de condições de trabalho, por exemplo) dos trabalhadores por meio 

de interrupção do trabalho.  Pretendemos assim buscar a memória política do Estado, ou 

seja, como o Estado vem tratando o que hoje representa o acontecimento direito de greve.  

Em um segundo momento, trataremos das condições de produção do mandado de injunção 

na legislação brasileira. 

2.1. Greve e movimento operário 

Suspender ou interromper atividades laborativas com a finalidade de 

reivindicação significa de modos diferentes, consideradas as condições de produção 

(históricas e socioeconômicas) da relação entre o homem e o trabalho. 

Quando entra em vigor a primeira legislação brasileira codificada que trata 

dos crimes e das penas – Lei de 16 de dezembro de 1830, Código Criminal do Império  –  a 

sociedade convive com a legitimidade do regime de exploração do trabalho escravo.  A lei 

prevê, entre os crimes contra a segurança do Império, a insurreição, definida como o fato 

de vinte ou mais escravos fazerem ressoar o desejo de liberdade por meio da força 

(BRASIL, 1830, arts. 113-115). 

Apesar de a Constituição do Império, outorgada em 18246, garantir a 

liberdade de exercício de trabalho e comércio (BRASIL, 1824, art. 179, XXIV), não há 

regulação do trabalho livre.  Por outro lado, “não tomar ocupação honesta e útil” é 

considerado pela lei penal crime de vadiagem, ao lado da mendicância, ambas punidas 

                                                 
6 Inspirada no constitucionalismo inglês, segundo o qual é constitucional apenas aquilo que diz respeito aos 

poderes. 
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com prisão e… trabalho (BRASIL, 1830, arts. 295 e 296). Trabalho está discursivizado 

pelos discursos econômico, legal (criminal) e moral. 

No Brasil Imperial, o regime escravocrata é sustentáculo da economia.  A 

intervenção do Estado na escravidão garante a propriedade do senhor.  Todo ato julgado 

como resistência a esta ordem que se estabelece está sujeito à lei penal, seja pela caça aos 

escravos insurrectos, seja pela perseguição aos desocupados e vadios.  Não basta, todavia, 

que o indivíduo esteja ocupado, necessário que a ocupação seja útil e honesta, que se 

enquadre nas expectativas sociais e econômicas do Estado que se estabelece.  O trabalho 

mostra então sua outra face, moral, difundida de forma a justificar sua face econômica.  O 

trabalho serve, neste sentido, como pena,  e ao lado da prisão funciona de modo a retificar 

quem se desvia. 

O Código Penal de 1890 – o primeiro da República, publicado ainda na 

vigência da Constituição de 1824, Constituição do Império – passa a prever a vadiagem 

(por sustento pelo jogo) e a mendicância como contravenções penais (delitos de menor 

potencial ofensivo) e não mais como crimes.  Ao lado delas, prevê também como 

contravenção a embriaguez habitual.  Todavia, como vimos defendendo, os sentidos são 

moventes, estão sempre em relação com outros sentidos, com a memória e com a historia, 

por isso, não buscamos “o” sentido, buscamos compreender o processo de produção de 

sentidos inscrito na materialidade da língua. Assim, se na legislação do Império vadiagem 

e mendicância eram criminalizadas por serem condutas que não se enquadravam na 

expectativa de manutenção de certa ordem urbana e de garantia da civilidade, as mesmas 

condutas, quando tipificadas  no Código Penal de 1890 (BRASIL, 1890) apresentam outras 

condições de produção. 

O Código Penal de 1890, publicado num momento de transformações 

políticas (passagem do Império para a República e busca do monopólio punitivo do 

Estado) e socioeconômicas (fim da escravidão), ao tipificar as condutas de vadiagem e de 

mendicância o faz, segundo Neder (2012[1986]) em meio ao processo de constituição do 

mercado de trabalho capitalista no Brasil.  Na República, portanto,  a tipificação das 

condutas de vadiagem e mendicância relaciona-se à valorização das relações de trabalho, 

essencial no processo de formação do mercado de trabalho capitalista e de construção do 

imaginário de “Nação”.  A inscrição dos ociosos em oposição aos trabalhadores.   

Busca-se, com aquela norma, a individualização por meio da criminalização 

e, nestas condições, ao lado da previsão da vadiagem, do jogo, da mendicância e da 
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capoeiragem como contravenções penais, há previsão dos “crimes contra a liberdade de 

trabalho”, dos quais apresentamos os dispositivos legais e uma série de sequências 

discursivas7 (SD) :  

TITULO IV 
Dos crimes contra o livro gozo e exercicio dos direitos individuaes 

 
CAPITULO VI 

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE DE TRABALHO 
SD1 Constranger, ou impedir alguem de exercer a sua industria, 

commercio ou officio; de abrir ou fechar os seus estabelecimentos 

e officinas de trabalho ou negocio; de trabalhar ou deixar de 

trabalhar em certos e determinados dias (BRASIL, 1890a, art.204, 

grifo nosso) 

SD2 Seduzir, ou alliciar, operarios e trabalhadores para deixarem 

os estabelecimentos em que forem empregados, sob promessa de 

recompensa, ou ameaça de algum mal (BRASIL, 1890a, art.205, 

grifos nosso) 

 SD3 Causar, ou provocar, cessação ou suspensão de trabalho, para 

impor aos operarios ou patrões augmento ou diminuição de serviço 

ou salario: 

Pena – de prisão cellular por um a três mezes. 

§ 1º Si para esse fim se colligarem os interessados: 

Pena – aos chefes ou cabeças da colligação, de prisão cellular por 

dous a seis mezes. 

§ 2º Si usarem de violencia: 

Pena – de prisão cellular por seis mezes a um anno, além das mais 

em que incorrerem pela violencia. (BRASIL, 1890a, art.206, grifos 

nossos) 

Com a publicação do Decreto 1162 de 12 de dezembro de 1890, os artigos 

205 e 206 do Código Penal foram derrogados ainda antes que a redação original entrasse 

em vigor:  

Art. 1º Os arts. 205 e 206 do Codigo Penal e seus paragraphos 

ficam assim redigidos: 
SD4 Desviar operarios e trabalhadores dos estabelecimentos em 

que forem empregados, por meio de ameaças e constrangimento 

(BRASIL, 1890b, art.1º, 1º, grifo nosso) 
SD5 Causar ou provocar cessação ou suspensão de trabalho por 

meio de ameaças ou violencias, para impôr aos operarios ou 

patrões augmento ou diminuição de serviço ou salario: 
Penas - de prisão cellular por um a tres mezes. (BRASIL, 1890b, 

art.1º, 2º, grifo nosso) 

                                                 
7 Trataremos com vagar do conceito de sequência discursiva no item 4.  Por ora, diremos que uma sequência 

discursiva é a relação da memória com o dizer (ver MARIANI, 1996, p. 44). 



28 

 

Na análise destes recortes8, verifica-se que a punição está prevista para 

aqueles que levem alguém a não gozar do seu direito ao trabalho.   

Quando tratamos dos direitos sobre a coisa, gozar é direito parcial que se 

restringe à fruição dos frutos que a coisa possa produzir.  Se acompanhado do uso (fruição 

das utilidades) e da disposição (consumo da substância), o gozo garante a propriedade 

plena sobre a coisa (jus utendi, jus fruendi, jus abutendi).  Gozar é fruir em sentido restrito, 

é fruir os frutos.  Usar é fruir as utilidades, gozo restrito porque não vai além da utilização.  

No gozo, como direito parcial sobre a coisa, está contido o dever de preservá-la do 

consumo e da deterioração (exceto a deterioração pelo próprio gozo).  Por sua vez, quando 

se fala em gozar de direito, é preciso que se estabeleçam dois momentos:  a verificação das 

condições previstas em lei para o exercício do direito (o que leva à noção de direito 

adquirido) e a verificação das condições previstas em lei para o gozo do direito.  Nesse 

sentido, o exercício do direito é seu desempenho, relacionado ao uso. O gozo está 

relacionado à fruição dos frutos do direito.  O gozo de direito, assim como o gozo da coisa, 

pode ser interrompido, todavia, o gozo de direito não pode ser transmitido.  Assim, em 

1890, o exercício do direito ao trabalho segue o dispositivo constitucional segundo o qual 

nenhum trabalho pode ser proibido, desde que não se oponha aos costumes, à segurança e à 

saúde (BRASIL, 1824, art. 179, XXIV), já seu gozo, àquela época, considerava o gozo do 

salário. 

O fato punível nos dispositivos que compõem as sequências discursivas 1 a 

5 não é interromper a atividade,  mas provocar alguém a tal interrupção.  O sujeito do 

delito, portanto, pode ser qualquer um.  Sua conduta pode recair sobre trabalhadores 

(operários) ou proprietários de estabelecimentos (patrões) desde que provoque a 

interrupção ou suspensão do trabalho.  Em SD2 estão presentes os verbos seduzir e aliciar, 

que produzem o efeito de sentidos de um trabalhador incapaz, de atitudes e juízo sujeitos à 

influência e persuasão de outrem. 

No texto substitutivo, as condutas do tipo são descritas por verbos que 

apontam para uma interferência maldosa, fraudulenta do agente no ânimo de um sujeito 

passivo que estaria “na direção certa”.  Assim, o agente desvia, ameaça, constrange, impõe 

(SD4 , SD5).  Com a derrogação, portanto, a criminalização no âmbito da “liberdade do 

                                                 
8
 A noção discursiva de recorte não considera somente o texto, mas a sua situação discursiva.  “O recorte é 

uma unidade discursiva.  Por unidade discursiva, entendemos fragmentos correlacionados de linguagem e 

situação.  Assim, o recorte é um fragmento de situação discursiva. (...) Pretendemos que a ideia de recorte 

remeta à polissemia e não à de informação” (ORLANDI, 1984, p. 14) 
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trabalho” fica restrita às condutas de violência (física ou não) que levem à limitação do 

exercício daquela liberdade. 

O discurso da República nascente, materializado no Código de 1890, 

portanto, é de valorização e de proteção do exercício do trabalho (não do trabalhador) e de 

punição de quem não se enquadre no novo modo de produção:  sejam os que resistem à 

inclusão no mercado (vadios, jogadores, capoeiras), sejam os que induzem outros a resistir, 

a “desviar do caminho certo”.   

Em 1891 foi promulgada a primeira Constituição da República.  Com o fim 

da escravidão e o ingresso de trabalhadores europeus para a lavoura de café e para a 

incipiente indústria brasileira, o texto daquela Constituição prevê o direito à liberdade, 

segurança e propriedade a brasileiros e estrangeiros residentes (BRASIL, 1891, art. 72).  

Quanto a estes últimos, trata da possibilidade de expulsão daqueles considerados 

“perigosos á ordem publica ou nocivos aos interesses da Republica” (BRASIL, 1891, art. 

72, §33).  

O que destacamos do texto da Constituição de 1891 com relação ao 

estrangeiro é que a partir da inscrição de estrangeiro surge o sujeito estrangeiro e, 

consequentemente, a definição do seu par dicotômico:  o brasileiro.  Este movimento traça 

uma fronteira imaginária não territorial e contribui para a construção do imaginário de 

“Nação brasileira” (BRASIL, 1891, art. 1º) e de “nacional” (BRASIL, 1891, arts. 69 e ss) a 

partir da definição de direitos e deveres.  Define-se assim o espaço do que se pretende a 

“Nação brasileira”.  Erguem-se as bordas do recipiente em cujo interior estão os brasileiros 

e no qual podem ingressar – vindos de fora daquele espaço – os estrangeiros.  

Se mencionamos que a primeira marca, presente na lei, da constituição do 

mercado de trabalho é a diferenciação entre trabalhadores e ociosos – processo de 

significação de caráter econômico, já que estabelece a medida de maior ou menor 

valorização do trabalho pelo sujeito –, a diferenciação entre brasileiros e estrangeiros – 

essa, de caráter político e social – é também necessária na medida em que, como vimos, 

naquele momento, com a economia cafeeira, a classe de trabalhadores inclui um grande 

número de imigrantes estrangeiros.   

Se procedermos a uma leitura discursiva, podemos pensar em: 

Trabalhador brasileiro 

Trabalhador estrangeiro 

Estrangeiro ocioso 
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Brasileiro ocioso 

Pela definição que apresentamos acima, brasileiro ocioso e estrangeiro 

ocioso não se referem somente àqueles que não exercem atividades laborativas, mas sim 

aos que são enquadrados pela lei (significados de forma homogeneizada no discurso da lei) 

como aqueles que não valorizam o trabalho, resistem ao novo modelo e, por isso, estão 

sujeitos à disciplina e controle do Estado.  Daí, brasileiro ocioso abriga, dentre outros, os 

vadios, os mendigos, os ébrios e aqueles que provocam a cessação do trabalho por meio de 

ameaças.  Em estrangeiro ocioso, os anarquistas. 

Para Pêcheux (2002[1988]), as formas “o que...” e “aquele que...” que, em 

princípio, seriam processos sintáticos de construção de nomes próprios compostos, não 

garantem a unicidade do objeto podendo, ao contrário, levar ao ponto de extinção desta 

unicidade. 

Em outros termos, o próprio da estrutura sintática aquele que.../ o 

que... é autorizar, em certas condições lexicais e gramaticais 

(modos, tempos, artigos, etc.) uma espécie de esvaziamento do 

objeto a partir da função, o que faz com que a forma sintática de 

construção do nome próprio (“aquele que VN”, “o que VN”), que 

poderia, por sua própria natureza, passar por geradora de 

determinação, apareça, na realidade, como sendo igualmente 

suscetível de remeter ao indeterminado, caso no qual aquele que se 

torna o equivalente de qualquer um que, e o que se torna 

equivalente de o que ou qualquer coisa que (PÊCHEUX, 

2002[1988], p. 97, grifos do autor). 

Trata-se do fenômeno de indeterminação, que está presente não só no 

discurso jurídico, mas nas noções gerais do quotidiano e na determinação de conceitos pelo 

discurso científico.  Trata-se de uma forma do discurso jurídico de esvaziamento do objeto 

e de produção do sujeito-de-direito no lugar deixado vazio. 

Mariani (1996) mostra como o discurso sobre os comunistas brasileiros tem 

raízes na forma de representação dos comunistas e dos anarquistas estrangeiros e – 

construindo seu entendimento sobre a “ética dos direitos humanos”, de Badiou 

(1995[1993]) – analisa também como há uma valoração negativa que remete o sentido de 

comunista a uma região de sentidos outra a qual corresponde o Mal, concluindo que o 

comunista (relacionado ao sentido de anarquista) é o outro que não o brasileiro. 

Tal disjunção Bem-Mal se marca naquelas categorias jurídicas que 

apresentamos acima com a diferença de que não consideramos somente o critério político 

(ser brasileiro ou estrangeiro) mas também o econômico (valorizar ou não o trabalho):  ao 
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Bem correspondem trabalhador brasileiro e trabalhador estrangeiro; ao Mal, estrangeiro 

ocioso e brasileiro ocioso. É a esses últimos que, nestas condições de produção, se dirige a 

disciplina estatal por meio do Direito Penal. 

A partir do trabalho de Neder (2012[1986]) podemos perceber como outras 

ações do Estado, além da tipificação de condutas, acompanham a construção da ordem 

burguesa, dentre elas o trato que se dá às crianças abandonadas e aos alienados, ao 

alcoolismo, aos acidentes de trabalho e, principalmente, ao “malandro” que, no final do 

século XIX e início do XX apresenta as mesmas características do “capoeira” do século 

anterior.  Destacamos também a perseguição aos estrangeiros que representavam a 

principal força na nascente indústria brasileira e que eram relacionados aos anarquistas 

europeus e responsáveis por incitar as greves e liderar os movimentos operários. 

Werneck Vianna (1999), ao tratar da regulação do mercado de trabalho no 

período Vargas, mostra como era significativa a participação dos estrangeiros nas 

lideranças do movimento operário brasileiro.  A presença “aguerrida e consciente” dos 

estrangeiros era temida a ponto de, em 1931, ser editado o Decreto 19.770 (BRASIL, 

1931).  Por meio dessa norma, há a limitação do número de estrangeiros associados aos 

sindicatos.  O decreto exige que 2/3 dos associados sejam brasileiros natos ou 

naturalizados.  Além disso, a norma dificulta a indicação de estrangeiros e naturalizados 

aos cargos de chefia sindicais. 

Essa medida encontra-se, de acordo com Werneck Vianna (1999), no tripé 

da sistemática sindical adotada pelo governo:  desmobilização, despolitização e 

desprivatização. 

Tal norma, ao regulamentar o sindicalismo no Brasil com a estratégia de 

trânsito para a estrutura corporativa, além de adotar o sindicato único e de tomá-lo como 

órgão de colaboração do poder político, objetiva impedir os conflitos classistas, 

direcionando as reivindicações para o aparelho estatal.  Introduz uma política de vigilância, 

investigação e controle dos sindicatos pelo Estado, proibindo-os de qualquer envolvimento 

político. 

Nessa esteira de controle e repressão do movimento operário, a instigação à 

paralisação de serviços públicos ou de abastecimento passa a ser prevista como crime 

contra a ordem política e social pela lei nº 38 de 4 de abril de 1935.  A lei não prevê como 

crime a paralisação que tenha por finalidade questionar as condições do trabalho.  Punem-
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se, portanto, as reivindicações de caráter político, as que ultrapassem – conforme a 

significação jurídica – as questões da situação de trabalho (BRASIL, 1935, arts. 18-20). 

A lei de segurança do Estado e da Ordem Social de 1938 (Decreto-Lei nº 

431 de 18 de maio de 1938) aumenta a pena de prisão do crime de instigação à paralisação 

de serviços públicos e de abastecimento (BRASIL, 1938, art. 2º, 12).  Além disso, é 

prevista pena de morte aos líderes de movimentos que tentem, por meios violentos, 

“subverter a ordem política e social, com o fim de apoderar-se do Estado para o 

estabelecimento da ditadura de uma classe social” (BRASIL, 1938, art. 2ª, 5).  No espírito 

da Constituição de 1937 – que previa a greve e o lockout  como recursos antissociais, 

nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção 

nacional (BRASIL, 1937, art. 139, 2ª parte) – é editada a lei de segurança de 1942 

(Decreto-Lei nº 4766 de 1º de outubro de 1942) que também pune a suspensão do trabalho 

que tenha como intuito causar “embaraços à defesa nacional”,  prejudicar o bem estar da 

população ou que tenha fins econômicos (BRASIL, 1942b, arts. 32, 33 e 42). 

O Decreto-lei n° 1.237, de 2 de maio de 1939, que institui a Justiça do 

Trabalho, prevê punições em caso de greve, desde a suspensão e a despedida por justa 

causa até a pena de detenção. O Código Penal 1940 (BRASIL, 1940, arts. 200 e 201), 

ainda em vigor, considera crime a paralisação do trabalho na hipótese de perturbação da 

ordem pública ou se o movimento for contrário aos interesses públicos. 

Em 1943, ao ser promulgada a CLT, lembra Martins (1998): 

estabelecia-se pena de suspensão ou dispensa do emprego, perda 

do cargo do representante profissional que estivesse em gozo de 

mandato sindical, suspensão pelo prazo de dois a cinco anos do 

direito de ser eleito como representante sindical, nos casos de 

suspensão coletiva do trabalho sem prévia autorização do tribunal 

trabalhista (art. 723). O art. 724 da CLT ainda estabelecia multa 

para o sindicato que ordenasse a suspensão do serviço, além de 

cancelamento do registro da associação ou perda do cargo, se o ato 

fosse exclusivo dos administradores do sindicato. (op cit, p. 695) 

O Decreto-lei n° 9.070, de 15 de março de 1946, passa a tolerar a greve nas 

atividades acessórias, não obstante a proibição prevista na Constituição de 1937. Nas 

atividades fundamentais, contudo, permanecia a vedação. 

Com a Carta de 1946 a greve passa a ser reconhecida como direito dos 

trabalhadores, embora condicionando o seu exercício à edição de lei posterior (BRASIL, 

1946a, art. 158). É importante assinalar, com Martins (1998), que o STF entendeu que o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_34/artigos/Art_carlos.htm#/h
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_34/artigos/Art_carlos.htm#/h
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_34/artigos/Art_carlos.htm#/h
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_34/artigos/Art_carlos.htm#/h
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Decreto-Lei n° 9.070/46 não havia sido revogado pois não era incompatível com a 

Constituição de 1946, que determinava que a greve deveria ser regulada por lei ordinária, 

inclusive quanto às suas restrições. 

O dispositivo constitucional só foi regulamentado dezoito anos mais tarde 

com a edição da Lei nº 4330/1964.  A lei somente considerava como greve lícita aquela 

exercida por trabalhadores celetistas, proibindo expressamente esse tipo de manifestação 

pelos servidores públicos, ressalvados poucos casos dos quais trataremos posteriormente 

(BRASIL, 1964, art. 4º).  

A lei nº 1.802 de 5 de janeiro de 1953 (define os crimes contra o Estado e a 

Ordem Política e Social) segue o entendimento segundo o qual é proibida a paralisação de 

serviços públicos.  Isto se verifica com a previsão de dois crimes:  incitar as classes sociais 

à luta pela violência (BRASIL, 1953, art. 12) e instigar a paralisação de serviços públicos e 

de abastecimento (BRASIL, 1953, art. 13).  Prevê causas especiais de aumento de pena aos 

crimes contra a organização do trabalho (BRASIL, 1940, arts. 197-207, BRASIL, 1953, 

art. 31) em que haja ameaça ou subversão da ordem social.  Em seu art. 37, a lei esclarece 

que nenhuma das suas disposições será aplicada “de modo a embaraçar ou frustrar o 

exercício, na forma da lei, do direito de greve” (BRASIL, 1953, art. 37). 

Àquela época, o direito de greve era garantido, como mencionado, no art. 

158 da Constituição de 1946 – incluído também em decorrência da adesão do Brasil à Ata 

de Chapultepec (resultado da Conferência Interamericana sobre Problemas de Guerra e 

Paz, de 8 de março de 1945), que recomendava o reconhecimento do direito de associação 

dos trabalhadores, do contrato coletivo e do direito de greve. 

O Decreto-Lei 314, de 1967, também prevê como crimes a greve e o lockout 

que tenham por finalidade “coagir qualquer dos Poderes da República” (BRASIL, 1967, 

art. 32) e a greve dos servidores públicos (BRASIL, 1967, art. 34).  A greve proibida e a 

solidariedade a ela são tratadas como propaganda subversiva (BRASIL, 1967, art. 38, V e 

VII).  Este dispositivo foi retomado na Lei de Segurança Nacional publicada em 1969 

(BRASIL, 1969) e na lei que a revogou em 1978 (BRASIL,1978). 

Neste brevíssimo percurso, pudemos perceber que trabalho e trabalhador 

têm sido significados de diferentes maneiras pela legislação brasileira.  Os efeitos desta 

significação são também relevantes na reprodução, nas relações sociais, do modo de 

produção capitalista e relevantes também na sua legitimação. 
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No regime escravista, o trabalhador e o produto de seu trabalho são ambos 

parte da riqueza senhorial.  A norma não regulamenta as relações de trabalho, legitima a 

exploração e protege o direito de propriedade do senhor de escravo. 

Em outras condições de produção, são definidos outros elementos a serem 

protegidos, como o interesse nacional, a ordem pública e a organização do trabalho.  A 

relação patrão-trabalhador (empregador-empregado) passa a ser mediada pelo Estado – não 

só responsável pela punição dos ociosos, mas também regulador das relações de trabalho – 

e, mais recentemente, passa a prever a interferência da representação do empregado pelo 

seu sindicato nas negociações trabalhistas.  

2.2. Mandado de Injunção 

Bonavides (1991) entende que o mandado de injunção teria herdado seu 

nome do direito anglo-saxão (“injunction”), mas dele “se desatou, por inteiro, do ponto de 

vista material ou de conteúdo, de seu símile predecessor” (BONAVIDES, 1991, p. 501), 

com ele identificando-se somente quanto ao objetivo de proteção dos direitos subjetivos.  

Defende o autor que as raízes do instituto jurídico estão no direito romano, onde a 

equidade e o direito elaborado pelo juiz tiveram raízes consuetudinárias de antecipação. 

Entende o autor que o mandato de injunção aproximar-se-ia do interdito 

romano.  Na Inglaterra, todavia, o papel do magistrado, de intérprete das regras jurídicas, 

diverge da tradição do resto do continente, em especial de Roma.  O “common law” anglo-

saxônico, apesar de abrir ao magistrado margem criativa na esfera do direito, não presume 

um “common law’ preventivo. 

Com a finalidade de suprir esse aspecto negativo, o rei delegou ao 

Chanceler o poder de expedir ordens especiais (“writs”) como “remédios preventivos em 

substituição de penalidades contra atos já consumados, eram esses ‘writs’ as chamadas 

‘injunções’, nascidas portanto da equidade e da busca mesma da justiça” (BONAVIDES, 

1991, p. 503). 

Tal medida poderia ter caráter ordenatório ou proibitório.  Por meio dela 

poder-se-ia ordenar alguém a fazer ou a deixar de fazer algo; ou proibir que alguém se 

recusasse a fazer ou a deixar de fazer algo. Poderia, pois, ser mandatória ou preventiva.  

Poderia ainda ter caráter preliminar ou permanente, conforme a injunção se desse no 

decorrer do processo ou ao seu final. 
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Ainda quanto às origens históricas do mandado de injunção, Bonavides 

menciona que, no direito americano do século XIX, apresentava-se como um mandado 

proibitório com a finalidade de evitar que o réu fizesse ou consentisse que qualquer um que 

estivesse sob sua ordem executasse “ato reputado injusto ou ofensivo à equidade, na 

medida em que atinge direitos de alguma outra parte ou partes, em tal processo ou 

procedimento em jurisdição de equidade” (BONAVIDES, 1991, p. 501). 

Tal procedimento, aliado ao entendimento de que o direito de comércio é 

inerente ao direito de propriedade levou os empresários americanos a questionarem em 

juízo os movimentos que levavam à paralisação do trabalho.  Tratava-se de uma ordem 

proibitiva do ato, uma injunção repressiva que passou a ser expedida em grande número 

sempre a favor dos empregadores impedindo os trabalhadores de convocar greves, 

conduzir campanhas de publicidade do movimento e de organizar piquetes pacíficos. 

A partir de fins do século XIX, a injunção passou a ser mecanismo à 

disposição dos empregadores para coibir qualquer manifestação grevista, uma verdadeira 

política de intimidação.    

Diante do inconformismo da classe operária frente ao que ficou conhecido 

como “governo por injunção”, em 1914 foi editado o Clayton Act, limitando o poder das 

cortes em expedir mandados de injunção. A injunção limitava-se a reprimir danos 

irreparáveis à propriedade, ou ao direito de propriedade, mas não foi suficiente para alterar 

o quadro vigente. 

Somente em 1932, com a edição da Lei Norris-la Guardia, houve maior 

rigor na concessão de injunções em matéria trabalhista.  A partir daí, para a concessão da 

injunção, necessário audiência de comprovação de ameaça de atos ilegais e do perigo de 

dano irreparável, comprovação de violência iminente e também comprovação de tentativa 

de negociação prévia.   

No Brasil, a adoção do mandado de injunção tem aspectos diversos do 

americano.  Por aqui, aparece já como instituto de direito público, inscrito na CRFB/88 – 

de direito constitucional, portanto. 

A adoção do mandado de injunção no Brasil segue os dispositivos 

constitucionais que tratam da sua hipótese de aplicação (BRASIL, 1988, art. 5º, LXXI) e 

da competência para julgamento (BRASIL, 1988, arts. 102, I, q e II, a; 105, I, h).  Além 

disso, a cada caso concreto julgado – principalmente pelo STF – seu procedimento vem 
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sendo delineado e consolidado.  Procuraremos apontar aqui alguns aspectos controversos 

da natureza jurídica e, consequentemente, da sua aplicação e efeitos no direito brasileiro.  

Nas discussões da Assembleia Constituinte de 1987, o Senador Virgílio 

Távora apresentou a Sugestão 155-4, que incluía no capítulo dos direitos e garantias 

constitucionais o seguinte artigo “Sempre que se caracterizar a inconstitucionalidade por 

omissão, conceder-se-á mandado de injunção, observado o rito processual estabelecido 

para o mandado de segurança” (BONAVIDES, 1991, p. 512).  No entanto, como este não 

foi o texto aprovado, deu azo a questionamentos quanto à auto aplicabilidade do instituto.  

Alguns grupos entendiam ser necessária a regulamentação do instituto processual, o que 

acabou por não vingar, já que o entendimento do STF pugnava pela aplicabilidade do 

instituto. 

Também com relação ao projeto de Constituição, Continentino (2013) 

lembra que o atual § 2º do art. 103 da CRFB/88, que trata dos efeitos da decisão da ação de 

inconstitucionalidade por omissão, foi fruto da fusão de dois parágrafos do projeto 

apresentado pelo Senado.  No original, previa-se, além da declaração de omissão e da 

fixação de prazo para suprimento, a possibilidade de edição de resolução, pelo STF, com 

força de lei com vigência supletiva.  Critica o autor o fato de os debates constituintes não 

serem objeto de discussão nas decisões do STF em mandados de injunção, tendo-se optado 

por construir o instituto jurídico a partir da mencionada ação direta por omissão.  

Mendes (2013) aponta como principais controvérsias do mandado de 

injunção brasileiro, além do condicionamento ou não à regulamentação processual: 

a) quanto ao conteúdo da decisão:  a doutrina se divide entre os que 

entendem que a decisão deve conter regras concretas para o exercício do direito subjetivo 

em questão e os que defendem que o mandado de injunção destina-se somente a aferir a 

existência de omissão que impeça o exercício de direito constitucionalmente assegurado; 

b) quanto à extensão da decisão:  tratar-se-ia de regra geral aplicável não 

somente ao caso concreto, mas a todos os casos semelhantes.  Tal entendimento daria ao 

tribunal poder de editar normas abstratas, semelhante à atividade legislativa.  Parte da 

doutrina se insurge contra o conteúdo normativo das sentenças, pugnando por uma decisão 

de caráter mandatório, mandamental; 

c) admissibilidade do mandado de injunção:  há entendimentos no sentido 

de que não seria admissível nos casos em que há necessidade e organização de determinada 
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atividade ou serviço pelo poder público e/ou disponibilidade de recursos públicos 

(atribuições do poder Executivo). 

Mendes (2013) defende a necessidade de edição de norma que regulamente 

o processamento do mandado de injunção, tratando dessas questões controversas que vêm 

sendo construídas pela jurisprudência do STF.  Segundo o jurista, a ausência de disciplina 

processual  

acabou por obrigar o supremo tribunal, num curto espaço de 

tempo, não só a apreciar a questão relativa à imediata aplicação 

desse instituto, independentemente de regras processuais próprias 

como também decidir sobre o significado e a natureza do mandado 

de injunção na ordem constitucional brasileira (MENDES, op cit, 

p. 23) 

O sentido dicionarizado de “mandado” (HOUAISS, 2001) é ação ou efeito 

de mandar.  É o ato pelo qual uma autoridade exige o cumprimento de algo ou emite 

ordens para que alguém faça ou deixe de fazer algo.  Injunção é uma imposição (idem), ato 

de impor obrigação em decorrência de lei ou de outra causa de exigência. 

No Brasil, mandado de injunção é então a ordem de uma autoridade que 

impõe uma obrigação em decorrência de normativo constitucional. 

O mandado de injunção, no direito brasileiro, apesar das tentativas 

doutrinárias de equipará-lo a outros institutos com o mesmo nome em vigor em outros 

sistemas legais, possui características específicas. 

Nas condições de produção em que surgiu nos Estados Unidos, o mandado 

de injunção foi significado de modo a proibir aos trabalhadores, em favor do direito de 

propriedade, o exercício do direito de greve. 

No Brasil, previsto na CRFB/88 como mecanismo de defesa dos preceitos 

constitucionais, o mandado de injunção tem sido significado de modo diverso.  Não são 

postos em questão dois direitos fundamentais, como o direito à propriedade e o direito ao 

exercício do trabalho ou de greve.  Põe-se em questão a impossibilidade do exercício de 

um direito fundamental em virtude da ausência de regulamentação.  A tensão não se 

estabelece entre os sujeitos, mas entre sociedade civil e Estado.  O Judiciário atua diante da 

omissão do Legislativo que impede ao cidadão o exercício de um direito. 

Previsto para suprir a falta de uma lei, o próprio mandado de injunção ainda 

carece de regulamentação e seus limites têm sido definidos a cada decisão judicial. 



38 

 

Por isso, a cada mandado de injunção julgado pelo STF têm sido definidos 

os critérios de legitimação ativa (capacidade das partes e interesse de agir) e passiva do 

procedimento, a competência para julgamento, a possibilidade e os efeitos de uma decisão 

liminar, qualidade e efeitos das decisões (se meramente declaratórias, se mandatórias, ou 

mistas), a possibilidade de aplicação temporária de lei enquanto não editada lei específica, 

se o efeito da decisão final restringe-se às partes do processo (inter partes) ou se é 

aplicável a todos em situação análoga (erga omnes).  Além disso, discute-se a 

possibilidade de revisão posterior da decisão judicial (cláusula rebus sic standibus) e os 

limites dos seus efeitos (ex nunc ou ex tunc). 

Em linhas gerais, apresentamos neste capítulo como a interrupção 

reivindicatória do trabalho tem sido tratada pela norma (nomeando, regulando, proibindo, 

permitindo).  Ao lado disso, apresentamos como o mandado de injunção ingressou no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

O ato de interromper o trabalho recebe diferentes nomes e sentidos diversos 

assim como variam as suas condições de produção.  Da mesma forma, o nome mandado de 

injunção, quando ingressa na legislação brasileira, não nomeia o mesmo que o “injunction” 

anglo-saxão.  Essa constatação importa para tratarmos da relação entre a norma jurídica e a 

norma linguística.  A determinação de direitos e obrigações e a fixação de sentidos. 
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3. TEORIA DO DISCURSO 

A Análise do Discurso, da forma como foi pensada por Pêcheux 

(2010[1969]) na França dos fins dos anos 1960, apresenta-se como crítica à chamada 

Análise de Conteúdo, metodologia das ciências humanas e sociais.  Neste capítulo, 

delinearemos as noções iniciais da disciplina e apresentaremos a noção peculiar de silêncio 

que ela permite. 

Henry (2010[1969]), com a finalidade de estabelecer os fundamentos 

teóricos da Análise Automática do Discurso, ressalta que entre 1966 e 1968 Pêcheux 

publicou em seu nome ou sob pseudônimo de Thomas Herbert, artigos cujos temas 

variavam entre a apresentação do sistema de Análise Automática do Discurso e 

apresentação dos problemas teóricos, filosóficos e políticos que o levaram a construir o 

sistema. 

Segundo Henry (2010[1969], p. 12), era ambição de Pêcheux “abrir uma 

fissura teórica e científica no campo das ciências sociais, e, em particular, da psicologia 

social”.  Fazia isso com base no movimento que tomava lugar naquele período, no qual 

figuravam Jacques Lacan e sua releitura dos estudos freudianos; o materialismo histórico 

renovado por Louis Althusser a partir da sua releitura de Marx, e também os efeitos do 

movimento estruturalista, interessando a Pêcheux, principalmente, “aspectos que 

supunham uma atitude não reducionista no que se refere à linguagem”. 

Pêcheux objetivava ao desenvolver a análise automática do 

discurso:  fornecer às ciências sociais um instrumento científico de 

que elas tinham necessidade, um instrumento que seria a 

contrapartida  de uma abertura teórica em seu campo (HENRY, 

2010[1969], p. 13) 

Pêcheux também acrescenta à visão não positivista e antiempiricista em 

epistemologia, história e filosofia da ciência, a análise marxista sobre as  

consequências da divisão do trabalho (em particular, da separação 

entre o trabalho manual e o trabalho intelectual), e sobre as 

consequências do caráter contraditório da combinação das forças 

produtivas e das relações sociais de produção em uma sociedade 

dividida em classes (HENRY, 2010[1969], p. 14). 

Para Pêcheux (HENRY, 2010[1969], p. 19), o movimento fundador de uma 

ciência é também da reinvenção dos instrumentos e ferramentas (das práticas científicas já 

estabelecidas ou práticas técnicas):  por isso, estabelece-se uma crítica sobre a utilização de 
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instrumentos nas ciências sociais.  A Análise Automática do Discurso afasta-se da 

metodologia conteudística das ciências sociais e recusa a utilização acrítica dos seus 

instrumentos:  é uma crítica à ligação das ciências sociais com o político. 

A prática científica é posta como continuidade das práticas técnicas, o que 

leva a comparações sistemáticas com base em observações empíricas que não consideram a 

utilização técnica (comercial) dos instrumentos.  Pêcheux (apud HENRY, 2010[1969]) 

aponta que conceitos técnicos e operacionais, do lado do processo de produção, são 

destacados de sua função primitiva no processo de trabalho e recombinados em processo 

original; já nas relações sociais, as diferenças necessárias ao fundamental entre 

trabalhadores e não-trabalhadores são mantidas nas sociedades de classes.  “Neste caso, a 

ideologia tem como função fazer com que os agentes da produção reconheçam seu lugar 

nestas relações sociais de produção” (HENRY, idem, p. 23). 

Nas ciências sociais, portanto, há transformação-reprodução das relações 

sociais de produção (prática política).  Transformam-se as relações sociais a fim de 

conservar sua estrutura global.  Estão no prolongamento direto das ideologias que se 

desenvolveram em contato estreito com a prática política.  

A discursividade, na Análise Automática do Discurso, é tomada como 

instrumento de prática política.  A prática política, pelo discurso, tem a função de 

transformar as relações sociais reformulando a demanda social.  Difere, então, da tentativa 

de conservação de estrutura pelas ciências sociais.  Também se pretende, com aquela 

disciplina, uma ruptura no campo ideológico das ciências sociais.   

O discurso e a Análise do Discurso são lugares de interferência teórica e 

prática.  A sua crítica às ciências sociais está situada na relação oculta entre a prática 

política e as ciências sociais e na ligação entre prática política e discursiva.  A prática das 

ciências sociais, de considerar a linguagem como instrumento de comunicação, oculta sua 

relação com o político e coloca as ciências sociais como prolongamento das ciências 

naturais. 

É necessário que a linguagem não seja vista como instrumento de 

comunicação para que se compreenda o processo de apagamento das dissimetrias entre os 

agentes do sistema de produção e das práticas de reconhecimento dos lugares no sistema de 

produção.  Por isso Pêcheux (2009[1975]) busca romper com a concepção instrumental da 

linguagem.  Estabelece então o discurso como ligação entre o “efeito ideológico 
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elementar” e a “evidência da transparência da linguagem”, ou seja, entre o efeito de 

evidência de que os sentidos são a-históricos, fixos e o de que o sujeito é a origem do dizer. 

Nesse caminho, Henry (2010[1969]) elenca os problemas para os quais 

Pêcheux teria voltado sua atenção: o das ligações entre o objeto de análise e da teoria do 

discurso e o objeto da linguística, o que seria um problema teórico, mas também do tipo de 

análise –  tipo de análise requerido para operacionalizar o sistema de análise – e dos limites 

da análise e da teoria linguística em face às questões do sentido, da significação  e da 

semântica. 

Sobre a elaboração da teoria do discurso e sobre os instrumentos podemos 

pensar, por Henry (op cit), que Pêcheux, pelo modo que trata  essas questões, problematiza 

a apropriação dos instrumentos.  A questão teórica do problema é a relação entre o sujeito 

da linguagem e o da ideologia. 

Em seu último livro, escrito em conjunto com Françoise Gadet, ele 

ainda se ocupava da linguística e de suas ambiguidades frente à 

disjunção entre aquilo que faz e o que não faz sentido, enquanto 

problema ao mesmo tempo teórico e político:  “a metáfora merece 

que se lute por ela”, escreve ele citando Kundera (HENRY, 

2010[1969], p. 37).  

Henry (2010[1969]) aproxima a concepção do sistema de análise por 

Pêcheux da “arqueologia” de Foucault e utiliza a figura do “Cavalo de Tróia” para dizer o 

efeito pretendido por Pêcheux ao introduzir seu sistema nas ciências sociais.  E finaliza:  

“Os instrumentos não são feitos para dar respostas, mas para colocar questões. É pelo 

menos isto que Pêcheux esperava de seu dispositivo:  que ele fosse verdadeiramente o 

meio de uma experimentação efetiva” (HENRY, 2010[1969], p. 38). 

3.1. Discurso:  fundamentos e dispositivo teórico 

A Análise do Discurso não entende a linguagem como instrumento de 

comunicação, considera que ela dá existência aos fatos, às coisas, já que “emissor” e 

“receptor” ocupam lugares sociais que estabelecem relações de força e são perpassados 

pela memória e pelo imaginário. O campo da Análise do Discurso não se restringe à língua 

e à gramática. A linguagem é relacionada à sua exterioridade, a língua é considerada em 

seu movimento, em seu processo de produção de sentidos instalado por uma materialidade 

discursiva. Por isso, Orlandi (2009) destaca os dispositivos de acesso à linguagem:  o 

dispositivo teórico (noções e conceitos que constituem os princípios da Análise do 



42 

 

Discurso) e o dispositivo analítico (determinado pela teoria e construído pelo analista em 

sua análise), que permitem a análise de tal materialidade.  A partir daí, é possível o 

deslocamento de uma leitura tradicional para uma leitura dita sintomática, uma relação do 

dizer com outros dizeres. 

Neste sentido, os procedimentos judiciais são lugares de conflito de 

interesses e põem no “octógono” sujeitos que ocupam o lugar de contendores e que se 

identificam com tal ou qual memória, assumindo uma posição em relação ao seu discurso e 

ao discurso do outro.  O imaginário de julgador, de legislador e de trabalhador é 

historicamente construído e este processo de significação deixa marcas nos textos das 

decisões judiciais.  Os acórdãos sobre o direito de greve nos permitem a análise deste 

processo que envolve Judiciário, Legislativo e servidor público 

Trata-se, portanto, de uma forma de compreensão do texto que considera o 

caráter ideológico do signo e que passa a considerar o sujeito.  Diverge da teoria 

saussuriana – que, no estudo da linguagem, valoriza a língua em detrimento da fala –, no 

entanto, não é sem ela.  Foi a partir de Saussure que se iniciou a sistematização dos estudos 

da Linguística (uma das disciplinas sobre as quais reflete a Análise do Discurso) e, 

segundo Gadet e Pêcheux (2010[1981], p. 55), também o início do saber “sobre a relação 

entre real e equívoco”. 

Gadet e Pêcheux (2010[1981]) tratam dos efeitos paradoxais da aposta da 

Linguística como ciência. Os mencionados autores demonstram que a partir de Benveniste 

há a proposta de uma reflexão da Linguística baseada na relação significante-significado 

como efeito do arbitrário relativo, entendido como a relação dos signos uns com os outros. 

Propõe-se uma visão que não isole o signo de sua relação com outros signos, ou seja, uma 

visão menos filosófica da linguagem.  

É tratando o valor como primado da teoria que é possível considerar o não-

dito como constituinte do dizer “porque o todo da língua só existe sob a forma não finita 

do ‘não-tudo’, efeito da alíngua” (GADET e PÊCHEUX, 2010[1981], p. 55). A língua, 

portanto, “domina o pensamento, impondo-lhe a ordem do negativo, do absurdo e da 

metáfora.  É aí que a ciência da Linguística relaciona-se com o registro do inconsciente” 

(idem, p. 59).  

Pêcheux, em sua Apresentação da AAD (2010[1982]),  ressalta a influência 

de Freud na passagem de uma análise de conteúdo para uma análise do discurso 

inconsciente das ideologias.   Os estudos de Freud permitem perceber o “querer dizer do 



43 

 

discurso inconsciente” e, a partir daí, possibilitam a construção de procedimentos que 

restituam o traço inconsciente de tais discursos sob aparente variação superficial.  Apesar 

disso, Pêcheux não tratou especificamente da relação da língua com o inconsciente 

freudiano.  Para ele, segundo Orlandi (2013[1992], p. 17), o discurso é lugar de contato 

entre língua e ideologia.  Por sua vez, a ideologia pode ter o funcionamento analisado a 

partir de um deslocamento possível ao se considerar a materialidade histórica da língua.  

Sendo assim, a análise de discurso considera a autonomia relativa da língua, “lugar de 

manifestação da relação de forças e de sentidos que refletem os confrontos ideológicos” 

(ORLANDI, 2013[1992], p. 21) em crítica à tradição Linguística de considerar sua 

autonomia absoluta, levando à ilusão de literalidade, transparência. 

Assim como a língua, a ideologia não é um sistema fechado. 

A ideologia se coloca então no ponto entre a materialidade da língua 

(ausência de transparência da língua) e a materialidade da história (ausência de autonomia 

da língua).  Orlandi (2013[1992]) ressalta que é o discurso que se põe naquele ponto de 

encontro, motivo pelo qual é nele que melhor se pode observar essa articulação.  Citando 

Courtine, esclarece que o discurso representa as contradições ideológicas no interior da 

língua e a existência da materialidade da língua no interior da ideologia. Aí se coloca a 

importância da análise de discurso para compreensão dos processos de construção dos 

sentidos.   

O primeiro elemento a ser destacado na construção da Análise do Discurso é 

a reflexão sobre a teoria saussuriana.  O enfoque na questão do valor da língua permite que 

Pêcheux (1990[1982]) proponha relacionar questões da linguagem às questões das ciências 

sociais, considerando que ambas têm em comum o contato entre o presente e as diversas 

modalidades de ausência. Sob esse ponto de vista, é possível uma relação entre língua e 

história, mostrando também como a questão da língua, de sua estruturação, tem sido 

importante na constituição do estado burguês. 

O autor, ao provocar uma análise das revoluções, aponta que o alhures, o 

inexistente, irrompe materialmente na medida em que, na divisão do mundo feudal em dois 

mundos, supunha-se um outro, um “terceiro mundo” que anulava toda a diferença. E foi 

justamente esse “mundo” que prevaleceu na Revolução Francesa: a queda de barreiras 

visíveis e a irrupção do invisível com uma aparente universalização em nível social e 

econômico. Um dos níveis dessa universalização social foi a língua nacional. 
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Diante disso, Pêcheux e Gadet (2011[1991]) mostram aquilo que chamam 

de “mudança estrutural na forma das lutas ideológicas”:  passa-se de um choque (visível, 

evidente, explícito, muitas vezes) entre dois mundos, para um confronto (invisível, oculto, 

estratégico) em um mesmo mundo, sob uma aparente unificação.  Posteriormente, com a 

intenção de ascender ao poder, a burguesia se empenha em uma relação popular.  Há a 

busca de uma aproximação com o povo em face à monarquia naquilo que os autores 

denominam “projeto duplo”:  contra a ordem dominante de então e constitutiva de uma 

nova ordem, com sua dominação. Estabelece-se o sujeito-de-direito sob a égide da 

liberdade e igualdade como busca incessante, apagando a desigualdade prevalente e 

visando à legitimação de uma desigualdade. 

Apesar de se pretender uma unicidade, há a criação de uma barreira política 

invisível, relacionada a uma barreira econômica visível.  Os dois “lados” falam a mesma 

língua nacional, mas com sentidos diferentes. 

Os autores apresentam o duplo caráter dos processos ideológicos (caráter 

regional e de classe) que deságua em um paradoxo na (in)definição dos “objetos” sociais, 

unidades submetidas à divisão. 

Diante dessa revolução socialista, coloca-se uma resposta burguesa na 

tentativa de absorvê-la pelo Estado, “tocando os pontos sensíveis” do discurso 

revolucionário socialista. 

O mundo socialista de hoje, que Pêcheux (2011[1982]) denomina 

“socialismo existente”, que se desenvolveu na periferia do capitalismo, não derrubou 

aquela barreira política invisível instaurada pela burguesia.  Ademais, o autor destaca outro 

ponto dessa revolução no século XX:  o estabelecimento de novas fronteiras.  Uma delas, a 

separação do interior do socialismo existente e o exterior do capitalismo, numa dupla 

contenção; a outra, a reconstituição de novas solidificações e de novas permanências com a 

conversão da ordem social em ordem natural, sem lugar para contradições. 

O Estado, legitimado como poder central, exerce sua autoridade de modo 

centralizador e monopolista.  Por outro lado, a abertura social dos usos linguísticos é 

caminho para a burguesia, apoiando-se, como visto, nas classes dominadas.  Uma 

interpenetração de classes.  Se na política feudal cultivava-se uma barreira separando 

aqueles que tinham acesso à informação, aqueles que estavam aptos a se comunicarem, 

daqueles que não estavam, a burguesia, por sua vez, procurou a constituição da língua 

nacional a partir da alfabetização. 
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A revolução burguesa tende, portanto, a absorver as diferenças, 

mascarando-as sob uma unidade jurídica, daí o paradoxo entre a figura do Direito e a 

figura da Vida.   

Ouso até a apresentar um neologismo para denominar esse movimento de 

absorção de diferenças pela ilusão de unidade, trata-se de um “separeamento”:  no mesmo 

momento em que, por meio da figura do Direito, o Estado burguês cria uma ficção de 

igualdade, mascarando ou apagando as diferenças, mantém tais diferenças sob o primado 

de uma ordem natural incontestável. 

A relação entre o social e o natural também é um ponto importante a se 

destacar no estabelecimento da teoria da Análise do Discurso em Pêcheux. 

O aspecto paradoxal no social é equiparado à linguagem. Por isso o autor 

pondera que, na medida em que o linguista atua no sentido de afastar os obstáculos na 

comunicação entre os homens, há uma aproximação de caráter ideológico da sua atuação 

com aquele desejo de unificação por meio de uma língua nacional, que teve efeito na 

revolução burguesa, como acima mencionado. 

A capacidade política das línguas nacionais estaria justamente na 

possibilidade de transgressão e de deslocamento da língua que supera a sua ordem 

sintática. 

O que se pretende é afastar a Análise do Discurso do logicismo das ciências 

e do pensamento estritamente biossocial da questão humana.  A história é tomada como 

disciplina de interpretação não estabilizada.  Daí que, em Nota sobre a questão da 

linguagem e do simbólico em Psicologia (PÊCHEUX, 2011b[1982]), há uma crítica ao 

modo como o behaviorismo, o inatismo e o construtivismo tratam a questão da linguagem 

sem considerar o sujeito.   

Naquele artigo, Pêcheux reconhece que uma das propriedades fundamentais 

da linguagem é a sua “capacidade de construir o unívoco”, mas que essa propriedade 

somente se apresenta nos domínios da tecnologia, da administração e da ciência.  Fora 

desses domínios, não existe possibilidade de uma língua sem equívocos, estabilizada. 

Talvez parta daí a ideia de não direcionar os princípios e procedimentos da Análise do 

Discurso para o que entendemos como ciência, um corpo de conhecimentos sistematizados 

– e, portanto, estabilizados, com “homogeneidade lógica condicionante”. 

Para Pêcheux, as ciências têm uma forma de lidar com o real, com o 

impossível, que envolve técnicas materiais (encontrar os meios mais eficazes de se utilizar 
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a natureza na busca de determinados efeitos) e técnicas de gestão social (uma forma de 

categorizar os indivíduos). Espaços que, por demonstrarem as “aparências da coerção 

lógica disjuntiva” e por meio dos quais se apresentam grupos de detentores do saber, 

especialistas ou intérpretes, aproximam-se da definição althusseriana de Aparelho 

Ideológico de Estado:  mecanismos de dominação de classe, e não lugar de luta de classes. 

O Estado é uma máquina de repressão que permite às classes dominantes assegurar sua 

dominação sobre a classe operária para submetê-la ao processo de extorsão da mais-valia.  

Nestes aparelhos, estaria presente a ideologia, que deixa de ser considerada no campo das 

ideias e passa a ter concepção materializada. 

Althusser (1985[1976]) faz uma leitura do Marxismo a partir do primado 

das relações de produção, com foco na luta de classes, e não a partir do primado das forças 

produtivas, com enfoque na máquina, sem considerar a classe, os sujeitos.  E Pêcheux, ao 

trazer elementos do materialismo histórico para a Análise do Discurso, o faz por 

intermédio dessa visão althusseriana.   

Por isso, o sentido das palavras e expressões é sempre determinado pelas 

posições ideológicas nas quais são produzidas.  O indivíduo, interpelado sujeito pela 

ideologia (por isso, nunca a origem de si mesmo), identifica-se com uma formação 

discursiva e, a partir daquele lugar, daquela posição-sujeito, produz o seu dizer. O sentido 

está, dessa forma, vinculado a sua inscrição na formação discursiva, não à literalidade.  E o 

dizer é sempre relacionado a um Outro, não havendo como divorciar o sentido de toda sua 

materialidade histórica, de todos os discursos outros ali já instalados porque “para que uma 

palavra tenha sentido, é preciso que ela já faça sentido (efeito do já-dito, do interdiscurso, 

do Outro)” (ORLANDI, 2009, p. 18). Trata-se da memória discursiva, do interdiscurso, do 

conjunto de enunciações já ditas e esquecidas e que são irrepresentáveis. 

A posição ideológica à qual se filia o sujeito determina o sentido. O 

discurso, objeto de estudo da Análise do Discurso, é a materialidade da ideologia, e a 

língua, a materialidade do discurso.  

Para a Análise do Discurso importa a historicidade do texto, seus meandros, 

seu acontecimento como discurso, seu funcionamento, o trabalho dos sentidos nele; e sua 

textualidade, a relação do texto consigo mesmo e com a exterioridade (funcionamento, 

diferente de função). 

A Análise do Discurso, então, constitui-se como uma disciplina de 

entremeio a partir das rupturas decorrentes do advento da Linguística, do Marxismo e da 
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Psicanálise, defendendo a existência de uma relação constitutiva entre o sócio-histórico e o 

linguístico.  Como é uma disciplina de entremeio entre a Linguística e as ciências sociais, 

afasta-se da relação dicotômica entre língua e fala e estabelece outra relação, entre língua e 

discurso, ao associar o social e o histórico, afastando uma visão estritamente biossocial. O 

discurso, nessa concepção, é efeito de sentidos entre os locutores, entendendo-se sempre 

não haver uma relação linear entre enunciador e destinatário (já que há pontos de 

interlocução entre eles).  Se a Linguística saussuriana havia afastado o sujeito e situação de 

análise, a Análise do Discurso promove a sua inclusão ao eleger o discurso como objeto. 

Além disso, as condições de produção do discurso, sua exterioridade, devem ser 

consideradas na análise, tais condições incluem o sujeito (tomado como a posição-sujeito 

projetada no discurso) e a situação de enunciação. 

Por essa nova disciplina, surgida no entremeio da Linguística, do Marxismo 

e da Psicanalise, é possível lançar novos olhares sobre os textos (tomados como processos 

que se desenvolvem em múltiplas formas em determinadas situações sociais), propondo-se 

uma leitura sintomática que os considerem em relação ao seu exterior e que questione a 

ideia do  sujeito como origem dos sentidos e do dizer.  A Análise do Discurso pretende 

questionar a noção de sujeito como senhor daquilo que diz, já que todo texto relaciona-se a 

um Outro, não havendo como afastar-se o seu conteúdo histórico e ideológico.  

Considerando, por isso, a instabilidade dos discursos, a possibilidade de deslizamento dos 

sentidos, propõe-se a Análise do Discurso, um novo meio de análise dos discursos 

(históricos), dos enunciados apegados a acontecimentos e que, a partir do levantamento de 

questões – possível pela dessuperficialização da leitura e pela desnaturalização dos 

sentidos – , nas presenças e ausências do texto, permite – ou, ao menos, faz com que se 

levantem questões sobre –,  novas possibilidades de leitura das situações sociais.  

Questiona-se o sujeito da atualidade, sujeito-de-direito, e todas as consequências sociais da 

naturalização dessa posição-sujeito.  

A Análise do Discurso não pretende – acreditamos – mostrar alternativas ou 

direcionar as atitudes dos sujeitos, nem procura mostrar algo que está oculto, dissimulado 

no texto.  Diante da linguagem, o analista procura compreender o que, apesar de não 

visível em um primeiro momento, constitui e sustenta o que é visível. A proposta é, 

portanto, diferente de uma oposição, que só faz reafirmar o que se contesta, mas de uma 

resistência que atua naquilo que falha nos rituais. Procura-se afastar a ideia de uma 

“’verdade’ biológica da história”, de caráter estabilizador e estagnante, que possibilita 
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supor uma lógica imutável e sempre dependente de um Estado protetor, promotor e 

provedor. Entendimento segundo o qual o indivíduo, antes de questionar o sistema 

opressor no qual se insere, passa a legitimá-lo e reproduzi-lo, na medida em que entrega 

nas mãos do Estado os mecanismos de luta, que passam a ser incorporados ao aparelho de 

opressão, homogeneizados e devolvidos – mediante provocação, muitas vezes – na forma 

de direitos e garantias sob o primado de igualdade e liberdade, num movimento pendular e, 

portanto, de deslocamento restrito. 

Por meio da Análise do Discurso, propõe-se uma resistência, um 

questionamento nas falhas do núcleo que permitem o deslocamento de sentidos.  A 

tentativa de não estabelecer a Análise do Discurso como uma (outra) ciência – dura, 

inflexível – é permitir que sempre sejam possíveis tais questionamentos, evitando-se que, 

evidenciado o deslocamento, o novo discurso seja estabilizado. 

3.2. Branco, preto. Silêncio, sentido. 

Na esteira do que Pêcheux (2010[1983]) mencionou como a “terceira 

época” da Análise do Discurso, de busca de nova relação a ser estabelecida entre leitura, 

interlocução, memória e pensamento, Orlandi (2013[1992]) propõe – com base nas 

reflexões sobre a relação entre língua e ideologia, a contradição entre o um e o múltiplo, o 

mesmo e o diferente, paráfrase e polissemia – um estudo sobre o silêncio. 

Partindo da condição errática de sujeito e sentido, analisa o silêncio como 

espaço onde se dá esse  movimento, fonte de sentidos, essencial como condição de 

significar.  Classifica então o silêncio como fundador e como modo de apagamento dos 

sentidos, silenciamento. 

Orlandi (2013[1992]) reconhece que a questão do silêncio não foi tratada 

por Pêcheux ao pensar a Análise de Discurso, no entanto, das reflexões propostas, ressalta 

no seu estudo o fato de a disciplina considerar a regularidade e o equívoco, além do lugar 

dado à língua, relacionada à ideologia (interdiscurso) e ao inconsciente (lalangue 

lacaniana).  Para o estudo do silêncio interessa também a noção de formações discursivas, 

ou seja, as matrizes de produção de sentidos que conceituaremos de forma mais ampla a 

seguir e que abriga as noções de interdiscurso e de posição sujeito, atravessadas pela 

história e pela ideologia. 

 A autora menciona ainda que a concepção não-negativa de silêncio que 

apresenta é possível porque a noção de discurso supõe a superação da dicotomia estrita 
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língua/fala tal como apresentada por Saussure.  Estabelece, contudo, outra dicotomia:  

fala/silêncio: 

A fala divide o silêncio.  Organiza-o. (…) é voltada para a 

unicidade e as entidades discretas. Formas. Segmentos visíveis e 

funcionais que tornam a significação calculável. 

O silêncio é disperso (…) não está disponível à visibilidade, não é 

diretamente observável.  Ele passa pelas palavras.  Não dura.  Só é 

possível vislumbrá-lo de modo fugaz.” (ORLANDI, 2013[1992], p. 

32). 

Orlandi (2013[1992], p. 44) considera ainda que as perspectivas 

estruturalista e formalista não deixam lugar para o silêncio, acrescentando que, para o 

formalismo, uma teoria “dominada por fórmulas”, o silêncio estaria excluído por ser “não-

calculável”.  

Pela leitura que fizemos, tratar a fala como um modo de tornar a 

significação calculável é uma forma de objetivá-la e de contrapô-la ao silêncio, não 

calculável porque disperso.  Há, todavia, uma aspecto que permite diferenciar esse 

posicionamento daquele continuísmo da Linguística – circularidade das teorias linguísticas 

apoiada em um continuísmo filosófico que atualmente está presente no idealismo – 

criticado por Pêcheux (2009[1975], p. 61 e ss.):  Orlandi (2013[1992], p. 27-29) submete o 

objetivo ao subjetivo, já que considera o silêncio como “fundante”, como “matéria 

significante por natureza, um continuum significante”. Afirma que “no início é o silêncio. 

A linguagem vem depois”. 

Trata-se de lançar outro olhar sobre o silêncio; assim como um outro olhar 

sobre o branco permite vê-lo não como ausência de cores, mas como a presença de todas 

elas.  Considerando ainda que a percepção da cor requer um observador, objeto e luz, do 

branco, onde todas as cores estão dispersas, ou seja, onde a luz reflete todas as suas ondas, 

diferentes cores podem ser percebidas de acordo com a maior ou menor reflexão das ondas 

de luz no objeto.  

É também no silêncio (branco), onde todos os sentidos (cores) estão 

dispersos, que o homem (observador), “condenado a significar” impelido pela ilusão de 

completude, pela injunção ao dizer, busca apreender o silêncio em palavras.  Todavia, isso 

não é feito sem um comprometimento, já que o silêncio é parte da constituição do sujeito e 

do sentido.  
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Considerar o silêncio como materialidade discursiva permitiu a Orlandi 

(idem) distinguir entre o silêncio fundador e o silenciamento (política do silêncio), e 

possibilita a análise da censura como fato de linguagem, interessando-nos os seguintes 

aspectos:  diferente do silêncio fundador, “aquele que existe nas palavras, que significa o 

não-dito e que dá espaço de recuo significante, produzindo as condições para significar” 

(ORLANDI, 2013[1992], p. 24), a censura é tomada como um fato produzido pela historia 

e que afeta o sujeito enquanto sujeito-do-discurso.  A censura enquadra-se na modalidade 

de silêncio local, ou seja, é “aquilo que é proibido dizer em determinada conjuntura” 

(ORLANDI, 2013[1992], p. 75), o que, do dizível, não pode ser dito.  

Fundamental para a análise do silêncio é considerar a relação que com ele 

estabelece o sujeito.  Orlandi (2013[1992]) trata como injunção ao dizer o fato de o sujeito 

ser condenado a significar no império do verbal e que o leva a traduzir o silêncio em 

palavras.  Trata-se de uma injunção ao dizer, à significar, à completude.  Mas é justamente 

a falta, a incompletude constitutiva e o incessante movimento de significação o que 

permite a constituição de sujeitos e de sentidos 

O trabalho da censura é “asfixiar” o movimento, uma “interdição manifesta 

da circulação do sujeito, pela decisão de um poder de palavra fortemente regulado” 

(ORLANDI, op cit, p. 79).  Interdição explícita de certos sentidos.   

Essa noção pode também ser aproximada da questão das relações de poder e 

indicar uma determinação autoritária, uma forma de censura que não se apresenta como um 

ato de silenciar o interlocutor, calando-o.  Injunção ao dizer é também obrigar o 

interlocutor a dizer o que se quer ouvir (ORLANDI, 1987). 

O preto. Sensação provocada pela absorção uniforme de luz de todos os 

comprimentos de ondas visíveis.  Ausência de cor. Na absorção da luz, a única sensação é 

o preto. 

O filtro.  O que retém uma parte das ondas e reflete outra, subtração de 

cores. O filtro colorido impede a sensação de certas cores, refletindo apenas uma delas.  A 

sensação é a de uma cor. 

A censura impede o trabalho histórico dos sentidos, impede seu movimento, 

interdita a inscrição do sujeito em determinadas formações discursivas.  Há imposição de 

uma divisão entre sentidos permitidos e sentidos proibidos (seja proibindo-se 

expressamente a circulação de certos sentidos, seja obrigando a circulação de outros). 
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No entanto, citando Lagazzi, Orlandi (2013[1992], p. 85) defende que 

aquilo que se busca silenciar significa por outros processos.  A “retórica da resistência”, 

nome que dá ao acontecimento, faz o silêncio imposto pela censura significar de outros 

modos.  Trata-se da criação de espaço intermediário que permite ao sujeito “não se deixar 

falar pela censura e não dizer só o que não é proibido”.  É expressão do silêncio fundador:  

o sentido silenciado se faz presente, em resposta, em outros sentidos constituídos em outro 

lugar.   

O quarto escuro. Na ausência de luz, o fotógrafo, no papel branco, faz 

revelar uma imagem colorida. 

É essa forma de compreensão do silêncio – tomado como lugar de falta 

necessário à constituição de sujeitos e sentidos – que permite analisar o silenciamento do 

Legislativo ao não editar lei regulamentadora; o “fazer dizer” do Estado perante o servidor 

público por intermédio do mandado de injunção.  As formas de censura que encontram 

lugar no Estado (democrático) de Direito.  Permite também compreender a permanência da 

falta, do silêncio como espaço necessário à movência e, desta forma, constituir sujeitos e 

sentidos. 
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4. ENTREMEIO 

A Análise do Discurso põe a interpretação em questão e, pela análise, o 

analista busca compreender o processo de produção dos sentidos. 

Compreender é explicitar os processos de significação presentes no texto e 

que dão pistas de outros sentidos.  Não há, contudo, uma metodologia rígida e pré-

determinada de interpretação mas gestos de leitura por meio dos quais o analista busca 

compreender o processo discursivo.  Apesar disso, é necessário que uma certa 

sistematicidade de análise seja marcada, e isto é feito a partir da definição de um método 

de análise. 

Como, para a Análise do Discurso, importa a materialidade discursiva 

(histórica e linguística), o olhar do analista, já na escolha do corpus, incide sobre essa 

demanda.  A coleta do material bruto a ser analisado considera as “hipóteses político-

históricas” do analista (PÊCHEUX et al., 2010 [1982], p. 255) e são essas hipóteses que 

levarão à leitura inicial do texto e à colocação de questões.  Começa assim a construção do 

dispositivo analítico que deve considerar também a finalidade da análise, a natureza do 

material analisado e, relacionado a esse último, as diferentes teorias dos distintos campos 

disciplinares envolvidos. 

A produção de um dispositivo teórico para a análise é importante para que o 

analista, também afetado pela ideologia, não seja levado à ilusão da transparência da 

linguagem.  A teoria o auxilia, assim, a tomar uma posição destacada e a contemplar o 

processo, não interferir nele. 

 A partir daí, o analista deve buscar compreender o processo discursivo.  

Nesse movimento, deve considerar a relação sujeito e memória, já que, segundo Pêcheux, 

os enunciados podem sempre ser outros. Ademais, sempre há interpretação na fala e cabe 

ao analista descrever esse gesto e sua relação com a memória, filiações de sentidos e 

processos de identificação.  Por este gesto, desfaz-se a ilusão de transparência da 

linguagem (relação linguagem-pensamento-mundo).  

O discursivo, para a Análise do Discurso, é efeito de sentidos entre os 

interlocutores.  Esses efeitos estão nos modos como os sujeitos são afetados pela língua e 

pela história (ORLANDI, 2009, p. 30) e são produzidos em condições determinadas.  

O modo como a língua, a história e as condições de produção determinam o 

dizer deixam vestígios que devem ser apreendidos pelo analista.  Ao pôr em relação o texto 
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e sua exterioridade, percebe-se que a análise daquilo que é dito é só parte da apreensão do 

processo de construção dos sentidos.  O que não é dito e o que poderia ser dito e não foi 

também fazem parte do processo. 

Há uma relação do que é dito com algo que fala antes, em outro lugar.  

Trata-se do interdiscurso, tudo aquilo que já foi dito e que retorna no dizer do sujeito numa 

dada formação discursiva. 

Pêcheux (2009[1975]) afirma que as condições ideológicas contraditórias da 

produção/transformação das relações de produção são constituídas pelo conjunto complexo 

dos aparelhos ideológicos de Estado (v. ALTHUSSER, 1985[1979]) em um determinado 

momento histórico e  para uma formação social dada.  Em sua materialidade concreta, a 

ideologia aparece sob a forma de “formações ideológicas”.  A  materialidade do sentido, 

proposta da Análise do Discurso, consiste na dependência constitutiva do complexo das 

formações ideológicas, ou seja, as palavras “mudam de sentido segundo as posições 

sustentadas por aqueles que as empregam” (PÊCHEUX, 2009[1975], pp. 146-147).  Além 

disso, toda formação discursiva dissimula sua dependência com o interdiscurso (“todo 

complexo com dominante” das formações discursivas). 

A formação discursiva, para Pêcheux (2009[1975], p. 147), representa 

aquilo que, “numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada, numa 

conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de classes, determina o que pode e deve 

ser dito”.   

A formação discursiva representa, no discurso, as formações imaginárias, ou 

seja, a imagem que temos da relação que estabelecemos com algo ou com alguém. 

A ideologia é constituída por certo imaginário e é a partir deste imaginário 

que o sujeito se filia a um sentido e não a outro.  A inscrição do sujeito em uma formação 

discursiva pelo processo denominado identificação permite que as palavras tenham sentido 

em determinadas condições de produção.  

No entanto, o processo de identificação não é definitivo, já que “faz parte 

das condições de produção do sentido a circulação possível pelas diferentes formações 

discursivas” (ORLANDI, (2013[1992], p. 80).  Este processo garante a movência de 

sentidos, em outras palavras, o processo de identificação, ao lado do silêncio que constitui 

as palavras, possibilita que os sentidos sejam sempre movediços. 
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Esse reconhecimento de uma formação discursiva constituída por um 

exterior, por algo além, obriga à investigação dessas zonas de fronteira, atravessadas por 

efeitos discursivos, ambiguidade ideológica, divisão. 

Não há como separar a ideia do todo complexo de formações discursivas –  

com suas tensões, contradições, alianças e silenciamentos (PÊCHEUX, 1975) que se 

inscrevem na massa de enunciados que circula em dada época em dada formação social – 

do eixo da interdiscursividade,  entendida aqui como eixo da memória.  Citando Courtine, 

Orlandi (2009, p. 32-33) apresenta o plano em que se estabelece a relação entre a memória 

e o dizer:  o eixo vertical do plano é composto por todos os dizeres já ditos e esquecidos 

(constituição do sentido, interdiscurso) e o eixo horizontal pelo que se diz em determinado 

momento, em condições dadas (formulação, intradiscurso).  A formulação, então, é 

determinada pela constituição:  só dizemos o que é possível dizer (dizível).  Considera-se 

como sequência discursiva (SD) o ponto em que se identifica o cruzamento dos eixos da 

formulação e da constituição, o já-dito constituído em outro momento e em outro lugar e 

que sustenta o que sujeito fala em determinado momento e em determinadas condições. 

Esse processo de constituição dos sentidos, de cruzamento do interdiscurso 

com o intradiscurso, não é explícito ao sujeito que, assim, tem a ilusão da literalidade 

(relação linguagem-pensamento-mundo) e a de que é a origem do dizer, ilusões que são 

estruturantes e que possibilitam a sempre movência de sujeitos e sentidos.  Cabe ao 

analista questionar tal literalidade, servir-se do dispositivo analítico e, na opacidade da 

língua,  a constituição histórica daquilo que aparece como literal. Procura-se, nesta etapa 

da análise, afastar a ilusão de que aquilo que foi dito só poderia ter sido dito daquela 

maneira. 

O trabalho com as paráfrases e sinonímias permite ao analista a 

desnaturalização dos sentidos já que, de acordo com Orlandi (2009, p. 36) o discurso se faz 

na tensão entre o mesmo e o diferente, entre os processos parafrásticos (retorno ao mesmo) 

e polissêmicos (“deslocamento, ruptura de processos de significação”).   Segundo a autora, 

o confronto paráfrase-polissemia atesta o confronto entre o simbólico e o político, 

indicando o discurso como lugar de trabalho da língua e da ideologia. 

Cabe ao analista, dessa forma, a partir da relação entre paráfrase e 

polissemia – retomadas, não-dito, equívocos – compreender o processo de construção dos 

sentidos na relação entre político e linguístico, considerando a relação de poder que se 

estabelece naquele espaço. 
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Orlandi (2009, p. 39) relaciona os fatores segundo os quais funcionam as 

condições de produção dos discursos:  relações de sentidos, antecipação e relações de 

força. 

Segundo a autora “não há discurso que não se relacione com outros (…) os 

sentidos resultam de relações:  um discurso aponta para outros que o sustentam, assim 

como para dizeres futuros” (ORLANDI, 2009, p. 39).  Evidencia-se a materialidade do 

discurso, sua relação com a história.  Tratando do fenômeno da antecipação, afirma que 

“todo sujeito tem a capacidade de experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que 

o seu interlocutor ‘ouve’ suas palavras.  Ele antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao 

sentido que suas palavras produzem”.  A autora diz que a antecipação regula o processo de 

argumentação, já que o modo de o sujeito conduzir sua argumentação estará relacionado ao 

efeito que pensa produzir no interlocutor.  Aduz ainda que “o lugar a partir do qual fala o 

sujeito é constitutivo do que ele diz” (ORLANDI, 2009, p. 39), configurando a relação de 

forças que determina parte das condições de produção do discurso. 

Considerando que o indivíduo é interpelado sujeito pela ideologia, na 

sociedade atual, a interpelação se produz sob a forma do sujeito-de-direito, sujeito do 

capitalismo. Há uma contradição em “ser sujeito”:  sujeito de (pressupondo liberdade) e 

sujeito à (pressupondo subordinação).  

Em outro momento de sua análise, o analista busca relacionar as formações 

discursivas distintas com a formação ideológica a elas correspondente, constituindo o 

processo discursivo. 

O funcionamento discursivo é compreendido por meio da “observação dos 

processos e mecanismos de constituição de sentidos e de sujeitos, lançando mão da 

paráfrase e da metáfora como elementos que permitem um certo grau de operacionalização 

dos conceitos” (ORLANDI, 2009, p. 77). 

A Análise do Discurso pretende, então, apresentar intervenções reguladas, 

provocando o desmonte do objeto.  Segundo Pêcheux (2010[1982], p. 278) “a Análise do 

Discurso não será mais uma prótese da leitura, mas uma provocação à leitura”. 

Da hipótese politico-histórica de que a CRFB/88 implica a fronteira 

imaginária entre os poderes, significando objetos e sujeitos, estabelecemos como objetivo a 

apreensão do processo discursivo de significação do Poder Judiciário em decisões 

judiciais.   



56 

 

Do universo discursivo, ou seja, de todos os discursos que podem ser objeto 

de análise neste nosso objetivo, optamos pelos mandados de injunção que tratam do direito 

de greve do servidor público e daí recortamos as sequências discursivas (SD) para análise.  

A opção se fundamenta no fato de tais procedimentos judiciais constituírem espaço onde 

são postos em confronto interesses dos cidadãos e do Estado e onde também é possível se 

identificar a tentativa de delimitação de fronteiras de poder entre os próprios representantes 

do Estado.  Esse fundamento será melhor explicitado adiante quando retomarmos o 

procedimento do mandado de injunção.  Ademais, na leitura do corpus, percebemos que a 

significação de greve e direito de greve implica na significação de Poder Judiciário e 

Poder Legislativo e que, por estarem vinculados aos respectivos sujeitos, direito de greve 

do servidor público só significa ao lado de direito de greve dos trabalhadores em geral.  

Por isso, selecionamos como sequências discursivas aquelas em que se dá a denominação 

que leva ao que chamamos categorias e, a partir da análise desse processo discursivo de 

categorização, como se dá a significação de Poder Judiciário e de que modo essa 

significação se materializa na relação entre Legislativo e Judiciário. 
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5. CAPÍTULO 5. AQUELE QUE NÃO É O 2... 

(…) Tudo isso o menino tinha, mas não havia nascido.  Eles 

nascem antes, nascem no momento em que se anunciam, 

quando há realmente desejo de que venham ao mundo.  O 

parto apenas dá forma a uma realidade que já funcionava.  
Carlos Drummond de Andrade. Nascer. 

 

Quando Pêcheux propõe o discurso como objeto de análise, o faz 

considerando que o estudo da linguagem deve levar em conta sua exterioridade.  Importa 

para a Análise do Discurso a problematização da constituição do sujeito:  o processo de 

interpelação do indivíduo pela ideologia e a posterior individualização deste sujeito pelas 

instituições (ORLANDI, 2012[2001], pp. 99 e ss.). Em termos discursivos, como vimos, 

considera-se a relação da linguagem com a história, relação constitutiva do sujeito.  É pelo 

processo de interpelação que o sujeito passa a ocupar uma posição sócio-histórica e se filia 

a determinada formação ideológica, o que permite que as palavras façam sentido.  O 

processo (a figura) da interpelação agrega a questão da constituição do sentido à questão da 

constituição do sujeito (PÊCHEUX, 2009[1975], p. 140).  O discurso é, portanto, o objeto 

teórico que permite a análise desta relação do sujeito (interpelado pela ideologia), da 

linguagem e da história.  Isto nos permite dizer que a linguagem é a materialidade do 

discurso e o discurso, por sua vez, a materialidade da ideologia. É tal procedimento de 

análise que permite, como já mencionado, uma leitura sintomática do texto que considere a 

sua relação com o sujeito e com a história. 

Assim, o sujeito da atualidade, sujeito-de-direito, encontra-se inscrito nas 

relações de poder do capitalismo.  Tal noção de sujeito surge concomitantemente à de 

Estado.  Em outras palavras, a noção de sujeito, como entendida pela Análise do Discurso, 

surge com e por todas as restrições e limitações impostas pela definição de direitos e 

deveres que constitui o Estado. 

A este sujeito, individualizado pelo estabelecimento de atribuições e 

responsabilidades, urge significar.  O desejo pela ordem o toma como uma compulsão.   

O sujeito pragmático – isto é, cada um de nós, os “simples 

particulares” face às diversas urgências de sua vida – tem por si 

mesmo uma imperiosa necessidade de homogeneidade lógica:  isto 

se marca pela existência dessa multiplicidade de pequenos sistemas 

lógicos portáteis que vão da gestão cotidiana da existência (por 

exemplo, em nossa civilização, o porta-notas, as chaves, a agenda, 

os papeis, etc) até as “grandes decisões” da vida social e afetiva (eu 

decido fazer isto e não aquilo, de responder X e não a Y, etc…) 
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passando por todo o contexto sócio-técnico dos “aparelhos 

domésticos” (isto é, a série dos objetos que adquirimos e que 

aprendemos a fazer funcionar, que jogamos e que perdemos, que 

quebramos, que consertamos e que substituímos)… (PÊCHEUX, 

2002[1988], p. 33). 

Todavia, o autor alerta:  

 De nada serve negar essa necessidade (desejo) de aparência, 

veículo de disjunções e categorizações lógicas:  essa necessidade 

universal de um “mundo semanticamente normal”, isto é, 

normatizado, começa com a relação de cada um com seu próprio 

corpo e seus arredores imediatos (e antes de tudo com a 

distribuição de bons e maus objetos, arcaicamente figurados pela 

disjunção de alimento e excremento) (PÊCHEUX, 2002[1988], p. 

34).  

O desejo do sujeito de “compartimentar” o mundo, organizar objetos e 

sujeitos em grupos, classes e categorias não é uma tarefa resultante exclusivamente de uma 

imposição externa, mormente do Estado e das relações sociais.  Se discursivamente o 

indivíduo é interpelado sujeito pela ideologia, e se o Estado promove a individualização 

daquele sujeito por meio das instituições (ORLANDI, 2012[2001], pp. 104-107), ambos os 

movimentos – de assujeitamento e de individualização – não se dão sem que se considere 

um sujeito que vem ao mundo já imerso na linguagem e falado pelo Outro, ou seja, o 

sujeito é falado por uma memória a qual não tem acesso mas que existe e insiste 

produzindo efeito em nós e nos produzindo como sujeitos, trata-se do processo de 

subjetivação (MAGALHÃES; MARIANI, 2010), o momento de entrada na linguagem que 

antecede logicamente o processo interpelação-individualização e que permite pensar o 

discurso como uma construção de um sujeito que se relaciona socialmente, historicamente 

e que é também condicionado pelo inconsciente. 

A partir das ponderações de Pêcheux (2002 [1988]) e da proposta teórica da 

Análise do Discurso, procuraremos traçar algumas considerações sobre aspectos da Teoria 

Psicanalítica que podem contribuir na compreensão do processo de constituição deste 

sujeito teorizado pela Análise do Discurso como lógico, pragmático.  

5.1. E o sujeito entra na cultura. 

A Psicanálise freudiana promoveu uma crítica ao conhecimento científico 

do século XX ao considerar o homem como ser de fala – condição para a existência da 

realidade psíquica – e o inconsciente como instância que impera sobre o orgânico.  A partir 
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da sua crítica à Sexologia, que mantinha relação estreita com a Biologia, Freud 

(1972[1905]; 1974[1913]) tratou de uma sexualidade não anatômica, não restrita aos 

chamados órgãos genitais.  Por isso, foi possível o desenvolvimento de uma teoria da 

sexualidade infantil e, aliada a ela, um dos conceitos-chave mais complexos da Psicanálise, 

a pulsão. 

É importante destacar que a Psicanálise estabelece uma diferença entre os 

estímulos externos e as pulsões:  a pulsão tem força constante, tem origem no interior do 

organismo e não pode ser liquidada, diferente dos estímulos externos.   Silva (2013), a 

partir de uma leitura de Freud, estabelece uma relação entre as pulsões e os estímulos 

externos, já que as pulsões são, ao menos em parte, precipitadas por estímulos externos e 

provocam o desenvolvimento do sistema nervoso.  É aí que começam a ser inscritas as 

polaridades que dominam a vida psíquica – Sujeito-Objeto, Prazer-Desprazer, Ativo-

Passivo – e que se torna possível a constituição do Eu-narcísico, ou seja, a “capacidade de 

poder ou não se afastar dos estímulos externos e pulsionais” (SILVA, 2013, p. 58).  

Segundo Freud (1905): 

Por “instinto”9 deve-se entender provisoriamente o representante 

psíquico de uma fonte endossomática e contínua de excitação em 

contraste com um “estímulo”, que é estabelecido por excitações 

simples vindas de fora.  O conceito de instinto é assim um dos que 

situam a fronteira entre o psíquico e o físico. (…) A fonte de um 

instinto é um processo de excitação que ocorre num órgão, e o 

objetivo imediato do instinto consiste na eliminação deste estímulo 

orgânico (FREUD, 1972[1905], p. 171, grifos do autor). 

A pulsão (“Trieb”, em Alemão) remete a uma origem intangível, 

inapreensível, atemporal, coloca-se na fronteira entre o mental e o somático, entre psíquico 

e o físico.  Trata-se, nas palavras de Garcia-Roza (1993[1986], p. 12), de uma “ficção 

teórica”, e não de uma entidade que possua natureza ontológica.  Diferente da biologia, que 

afasta a sexualidade de outras funções do indivíduo, reduzindo-a à função de reprodução, 

para Freud, conforme Hanns (1996, p. 347), os estímulos sexuais emanam de diversas 

origens orgânicas, atuam independentemente e têm como finalidade o prazer do órgão.  

Somente em momento posterior alcançam uma síntese e se dispõem a serviço da função 

reprodutora. 

                                                 
9 A palavra “Trieb”, utilizada por Freud, tem sido traduzida em algumas edições brasileiras como “instinto”, 

mas os psicanalistas consideram “pulsão” a tradução mais adequada (v. HANSS, 1996). 
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Na Psicanálise freudiana, a teoria da sexualidade é inscrita a partir da figura 

arcaica da disjunção alimento-excremento, que leva em conta a noção de preservação, na 

esfera da mente, de experiências anteriormente vividas pelo indivíduo e que virão a 

constituir o sentimento do ego do adulto ou, em outro nível, sintomas e patologias.  A 

noção de “sobrevivência do que é original junto ao que vem depois, que se originem dele” 

(FREUD, 2010[1930], p. 20)  não pressupõe sobreposição, mas a transcrição de processos 

que, uma vez recalcados, a eles é negada a atividade psíquica consciente. 

Em seu estado natural, o ente humano é puro gozo, a pulsão bruta, 

selvagem.  O infans recebe enorme quantidade de estímulos que fluem sobre seu corpo, 

uma onda ininterrupta de estímulos pulsionais que, acumulados, provocam necessidade de 

o sujeito se livrar da pressão procurando a satisfação. 

Por exemplo, os estímulos gerados pela pulsão de alimentação 

serão percebidos como “fome”.  Seu acúmulo provoca uma 

“pressão” (Drang), isto é uma necessidade/urgência de o sujeito 

livrar-se da pressão procurando a descarga (Abfuhr) e a 

consequente “satisfação” (Befriedigung). (HANNS, 1996, p. 352). 

A sensação de fome, a procura pelo seio materno em busca do alimento e o 

prazer inicial proporcionado pelo sugar do seio o alimento que satisfaz, constitui a pulsão 

do eu, a busca do seio com a finalidade de nutrição.   

Esta experiência sobrevive como busca de um prazer já vivenciado e agora 

relembrado a partir da “repetição rítmica de um contato de sucção com a boca (os lábios) 

do qual está excluído qualquer propósito de nutrição” (FREUD, 1972[1905], p. 178).  Com 

o surgimento dos dentes, a atividade de alimentar-se não se restringe somente ao sugar, 

mas também ao mastigar.  O chuchar torna-se independente da função de preservação da 

vida.  Estabelece-se a primeira dualidade do infans, ao lado da pulsão do eu, com a 

finalidade de sobrevivência, se coloca a pulsão sexual do eu, a finalidade de satisfação. 

A sexualidade infantil se manifesta inicialmente como reprodução da 

satisfação já vivenciada por outros processos orgânicos.  O primeiro vínculo sexual, 

portanto, está relacionado à alimentação e manifesta-se pelo chuchar, o “sugar com 

deleite”.  

Se em seu estado natural, o ente é puro gozo, corpo sobre o qual fluem sem 

limites os estímulos pulsionais em seu estado bruto, em seu estado de civilização o ente 

humano sofre a castração do gozo, a limitação das pulsões. 



61 

 

Outro alvo da sexualidade infantil é a zona anal.  Com a retenção das fezes e 

com a escolha do momento para excretá-las, há novamente a relação do sujeito com 

sensações de prazer e desprazer, desta vez não com o alimento (a ingestão para satisfação) 

ou o simples chuchar (sem função nutritiva) mas com o que deve ser posto para fora, 

expelido (fezes). Também a micção apresenta tal estimulação por secreções.  

Segundo Dolto (2004[1984]), a continência dos esfíncteres é esperada como 

espontânea em qualquer ser humano com regularidade das funções fisiológicas.  Não 

possui, por isso, valor cultural.  A psicanalista vê o valor cultural da continência quando o 

infans a descobre e percebe que pode dominá-la, utilizando-a para seu prazer – em seu 

estado bruto com suas pulsões anais – ou para manipular a mãe. Então, o controle dos 

esfíncteres é fisiológico, mas o desejo de ir ao banheiro (local de excreção) decorre da 

identificação do infans com os adultos. 

A continência esfincteriana “faz parte do exercício da dignidade humana” 

(DOLTO, 2004[1984], p. 221), no sentido de que permite o desenvolvimento neurológico 

da criança e sua autonomia a partir do domínio de sua relação com seu corpo e com seus 

espaços. 

O controle dos esfíncteres, portanto, não é somente continência fisiológica, 

mas a autonomia para a satisfação das necessidades excrementais.  Assim entendido, aqui 

se depreende um dos modos de inserção do infans na cultura.  Trata-se de uma 

“conquista”, nas palavras de Dolto: 

Estes meios de autonomia gestual, que integram a criança ao grupo 

de seus familiares como um ser humano dentre outros e por eles 

respeitado, é preciso, para conquistá-los, não ser tratado como um 

animal doméstico submetido às injunções verbais imperativas 

(DOLTO, 2004[1984], p. 221, grifo nosso). 

A teoria da sexualidade infantil nos permite tratar desta entrada do sujeito 

na cultura a partir da castração das pulsões oral e anal, a partir da relação do sujeito com os 

estímulos pulsionais e da sua relação com o mundo. 

Segundo Freud (1974[1913]), essas manifestações sexuais infantis, 

recalcadas, podem gerar sintomas no adulto.  Trata-se de impressões esquecidas que 

deixam profundos rastros nessa vida anímica e se tornam determinantes para todo o 

desenvolvimento posterior, uma “amnésia infantil”, recalque das experiências anteriores. 

Tal representação da sexualidade trata não só dos estágios primevos do 

sujeito, mas também dos estágios primitivos da sociedade, como as sociedades totêmicas, 
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que criam regras para impedir a cópula e união entre parentes.  O núcleo do totemismo 

calca-se no tabu sobre os animais e apresenta como regras principais não comer o totem, 

não matar o totem e, tomando o totem com imagem do grupo, evitar relações sexuais com 

os membros do totem (“horror ao incesto”). 

A principal proibição, portanto, é o tocar.  Estabelece-se um conflito entre o 

desejo e a proibição (totem/tabu).  Estabelece-se, por consequência, uma atitude 

ambivalente do sujeito para com o objeto determinado:  o desejo de realizar o ato e o 

detestar.  Há repressão do instinto primitivo (pulsão), que permanece direcionando-se para 

outro objeto, gerando outra proibição, esta consciente. 

O desejo de tocar, recalcado por proibido, retorna como desejo por outro 

objeto e, diante deste desejo, o sujeito gera, desta vez de modo consciente, uma proibição. 

Entre a fase do autoerotismo e a da escolha do objeto, no desenvolvimento 

das tendências libidinais deve haver outra, segundo Freud (1974[1913]),  intermediária, na 

qual os instintos isolados se encontram reunidos num todo e encontram um objeto, o ego.  

Trata-se do narcisismo, no qual o ego é catexizado como objeto. 

Em Três Ensaios Sobre a Sexualidade (FREUD, 1972[1905]), Freud 

considera que as pulsões sexuais infantis não são dirigidas a objeto externo, mas atuam a 

fim de obter prazer no próprio corpo do sujeito, fase que denomina autoerotismo.  Tal fase 

seria sucedida por outra, na qual um objeto é escolhido.  Em Totem e Tabu (FREUD, 

1974[1913]) Freud divide a fase do autoerotismo em duas, o autoerotismo e o narcisismo: 

Estudos ulteriores demonstraram que é conveniente e 

verdadeiramente indispensável inserir uma terceira fase entre 

aquelas duas, ou, em outras palavras, dividir a primeira fase, a do 

auto-erotismo, em duas. Nessa fase intermediária, cuja importância 

a pesquisa tem evidenciado cada vez mais, os instintos sexuais até 

então isolados já se reuniram num todo único e encontraram 

também um objeto. Este objeto, porém, não é um objeto externo, 

estranho ao sujeito, mas se trata de seu próprio ego, que se 

constituiu aproximadamente nessa mesma época. Tendo em mente 

as fixações patológicas dessa nova fase, que se tornam observáveis 

mais tarde, demos-lhe o nome de “narcisismo”. O sujeito 

comporta-se como se estivesse amoroso de si próprio; seus 

instintos egoístas e seus desejos libidinais ainda não são separáveis 

pela nossa análise. (FREUD, 1974[1913], p. 111-112) 

O ego, inicialmente indistinto do mundo externo, uma massa informe de 

sensações que fluem sem limites, começa aos poucos a ser distinto de um mundo exterior.  
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O sujeito percebe que sensações de prazer podem ser providas pelos seus próprios órgãos.  

Outras sensações lhe “fogem”, mas podem “reaparecer” com um grito ou choro.   

A distinção entre um interior (ego) e um exterior é instalada a partir da 

experiência sensória.  Em um mesmo movimento, distingue-se o que dá prazer e o que dá 

desprazer e tenta-se afastar do ego, lançar para fora, tudo o que possa impor desprazer, 

criando-se um ego “em busca do prazer” (em contraposição a um exterior estranho, 

ameaçador). 

Sendo assim, a partir das experiências  sensórias de prazer e desprazer, no 

todo fluido e disperso do ego são desenhadas as bordas que delimitam um interior e um 

exterior, movimento pelo qual o ego se separa do mundo externo.  A tentativa é de 

preservar um interior de prazer e de manter para além da borda as sensações de desprazer 

que repele.  Todavia, a criança percebe que as sensações de prazer não são somente 

proporcionadas pelo próprio corpo, mas também por objetos.  Da mesma forma, seu corpo 

pode ser fonte de sofrimento.  Dá-se, assim, a introdução do princípio da realidade, em 

contraposição ao princípio do prazer.  Para obter a felicidade, o sujeito busca a ausência de 

sofrimento (sentimento de desprazer) ao mesmo tempo em que busca por experiências 

intensas de sentimento de prazer. 

Essa dicotomia de objetos que toma o sujeito, na qual tanto objetos externos 

quanto o seu próprio corpo podem ser fonte de prazer e desprazer, mostra que não é fácil 

para ele ser feliz.  Há, segundo Freud (2010[1930]), três fontes para o sofrimento humano:  

o poder superior da natureza, a fragilidade dos nossos corpos e a inadequação das regras 

que procuram ajustar os relacionamentos mútuos dos seres humanos na família, no Estado 

e na sociedade.  Devemos, pois, reconhecer tais fontes de sofrimento e nos submeter ao 

inevitável.  Nunca superaremos o poder da natureza, nossos corpos serão sempre estruturas 

temporárias e limitadas, as regras inscritas nunca darão conta das relações sociais. 

Esta inevitabilidade, todavia, não impede que afastemos uma parte dos 

sofrimentos e que busquemos amenizar outra por meio de realizações e regulamentos que 

visem a nos proteger da natureza e a ajustar os nossos relacionamentos.  A civilização é o 

modo de restrição dos instintos.  Totem e tabu significam a passagem da etapa primitiva à 

forma comunal. 

Por meio da cultura, passa-se a valorizar a beleza, o asseio, a ordem e a 

utilidade.  A observação, pelo homem, de fenômenos da natureza “não apenas o muniu de 

um modelo para a introdução da ordem em sua vida, mas também lhe forneceu os 
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primeiros pontos de partida para proceder desse modo.  A ordem é uma espécie de 

compulsão de repetição” (FREUD, 2010 [1930], p. 54). 

Podemos pensar, a partir de Pêcheux (2002[1988]) que o “sujeito 

pragmático”, compulsivo por uma ordem, define interior e exterior, prazer e sofrimento, 

Bem e Mal, e passa a dar nomes e características aos objetos e aos sujeitos de forma a 

enquadrá-los em cada uma daquelas categorias que define.  Aceitar e negar, receber e 

expelir, constituem-se arcaicamente pelo trato com as sensações e funções orgânicas de 

ingerir e excretar e, inscritas no ego do sujeito, recalcam a dicotomia primordial e retornam 

imiscuindo-se nos processos de assujeitamento e de individualização.  A reação do infans 

frente aos processos orgânicos de ingerir e de excretar é, em determinado momento de seu 

desenvolvimento, apagada como processo de constituição das polaridades que dominam 

sua vida psíquica (Eu-Mundo externo; Prazer-Desprazer; Ativo-Passivo).  Essa relação 

dicotômica é metaforizada no processo de interpelação do indivíduo em sujeito – seu 

assujeitamento pela ideologia – e na sua relação com (reação às) suas urgências orgânicas, 

estímulos externos e relações sociais.  Assim, na interpelação há também um “apagamento 

do fato de que o sujeito resulta de um processo” (PÊCHEUX, 2009[1975], p. 143) da 

ordem do recalcamento de sua constituição psíquica e que engendra a ilusão e evidência de 

sentidos e a evidência do “sujeito do discurso como origem do sujeito do discurso” (idem, 

p. 144).  É tal recalcamento do processo de interpelação que leva o sujeito a tomar por 

evidentes os sentidos e os modos pelos quais se relaciona com o mundo. 

Por este caminho, as atividades ou objetos mais prosaicos podem ser 

materialidades cujas análises dão pistas de sua constituição ideológica.  Žižek 

(2010[2006]), nos oferece tal leitura a partir da sua leitura da noção lacaniana de 

“movimento duplo” da função simbólica. 

A ordem simbólica, de acordo com Žižek (op cit, pp. 17 e ss.) é fundada em 

nossa aceitação e dependência de um conjunto de regras.  Equiparada a uma “máscara 

social”, a ordem simbólica, como ficção, é eficiente na medida em que estrutura a 

realidade.  A identificação do sujeito com a ordem simbólica é historicamente determinada 

e dependente de um contexto ideológico específico (a interpelação ideológica tal como 

pensada por Althusser (1985[1976])). 

Pertencer a uma sociedade é estar sujeito a tais regras, um “pacto simbólico” 

que se estabelece entre os sujeitos que, além de uma transmissão de mensagens, apresenta 

uma dimensão performativa, ou seja, “cada escolha com que nos defrontamos na 
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linguagem é uma metaescolha, uma escolha que afeta e muda as próprias coordenadas de 

meu escolher” (ŽIžEK 2010[2006], p. 23). 

Na Psicanálise lacaniana, a declaração (ou ato) instaura uma transformação 

subjetiva, já que traz marcas da relação do sujeito com a sua própria declaração (ou ato).  

Žižek, tem uma forma bem peculiar de mostrar o funcionamento deste pacto simbólico na 

sociedade: 

os três tipos básicos de privada no Ocidente formam uma espécie 

de contraponto excremental para o triângulo culinário de Lévi-

Strauss.  Numa privada alemã tradicional, o buraco por onde a 

merda desaparece depois que damos descarga fica muito para 

frente, de modo que ela primeiro fica exposta para que possamos 

cheirá-la e examiná-la à procura de sinais de alguma doença; na 

privada francesa típica, o buraco fica bem atrás, de modo que a 

merda desaparece assim que possível; por fim, a privada americana 

apresenta uma espécie de síntese, uma mediação entre esses dois 

polos opostos – a bacia da privada é cheia de água, de modo que a 

merda flutua ali, visível, mas não para ser inspecionada. (ŽIžEK 

2010[2006], p. 26) 

Se a capacidade do infans de responder às pulsões relaciona-se à 

constituição do aparelho psíquico, o manejo do alimento (cru, cozido, assado) e do 

excremento pelo sujeito, por sua vez, revela uma dimensão declarativa deste ato.  Citando 

Hegel e Lévi-Strauss, Žižek (op cit) considera que na sociedade americana, o trato do 

excremento afirma sua abordagem pragmática e utilitarista marcada pela classificação do 

excesso orgânico como objeto e a indicação apropriada de seu descarte.  Diferente disso, 

em outras sociedades, a referência às privadas revela uma “fascinação contemplativa 

ambígua” – mostrando uma atitude existencial de meticulosidade reflexiva – ou a 

“tentativa apressada de se livrar do excesso desagradável o mais rápido possível” – atitude 

de impetuosidade revolucionária –.  Os modos de lidar com o excremento expressam a 

predominância de alguma esfera da vida social.  Mais do que a simbolização da oposição 

entre natureza e cultura, lidar com o alimento ou com o “excesso desagradável” é uma 

questão ideológica. 

Esta reflexão sobre a dicotomia arcaica alimento-excremento, que 

teorizamos e exploramos a partir das afirmações de Pêcheux (2002[1988]), nos permite 

pensar não só na oposição dos princípios do prazer e da realidade e constituição do 

aparelho psíquico, mas também nos processos de atribuição de sentidos e nos 

desdobramentos ideológicos constitutivos da relação do sujeito com os objetos e atos, 
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ainda que os mais prosaicos.  Esta noção nos é importante na medida em que considera 

uma das implicações da Psicanálise na Análise do Discurso pensada por Pêcheux10.   

5.2. Reação do sujeito às urgências de significação. 

Nestas fronteiras movediças entre Psicanálise e Análise do Discurso, 

pensamos no modo como aquela dicotomia primeva está em relação à constituição do 

aparelho psíquico e introduz os atos de aceitação e negação do sujeito, de “compulsão pela 

ordem” e repulsa ao “bárbaro” – oposto à civilização (ver FREUD, 2010[1930], pp 53 e 

ss.).  Esse aspecto nos permite tratar discursivamente o processo semântico de disjunção e 

categorização lógica (PÊCHEUX, 2002[1988]). 

Interessa-nos também perceber o desejo do sujeito de aceder à civilização 

como modo de controle das pulsões (buscando o prazer e amenizando/afastando os 

inevitáveis sofrimentos).   

Uma leitura discursiva da constituição do sujeito não pode também deixar 

de tratar da sua indissociável relação com a ideologia.  Importa ainda pensar que o alcance 

limitado das regras sociais, nossos corpos frágeis e a consequente limitação da nossa 

existência são as fontes de sofrimento que, recalcadas, em algum momento podem marcar 

o discurso e constituir as ameaças das quais o sujeito se defende ou que tenta afastar na 

busca do prazer.   

Discursivamente, Pêcheux (2002[1988]) chama de “coisas-a-saber” tudo 

aquilo que arrisca faltar à felicidade, o que ameaça pelo fato de existir.  De fato, a 

necessidade de disjunções (categorizações) lógicas, ou seja, a necessidade do 

estabelecimento de fronteiras que, como vimos, remonta à relação do infans às suas 

urgências orgânicas, vem acompanhada de uma formação de laços de dependência que 

estabelecemos em decorrência das coisas-a-saber que se apresentam a nós, sujeitos 

pragmáticos. 

O Estado e suas instituições são, ainda de acordo com Pêcheux 

(2002[1988]), os polos privilegiados de resposta a essa necessidade (ou demanda) de 

fronteiras.  Estabelecido como espaço administrativo, o Estado tem, dentre outras funções, 

a de classificar os indivíduos de acordo com critérios definidos que se alinham a uma 

                                                 
10

 Reconhecemos a relevância e riqueza de uma pesquisa sobre a influência de possíveis leituras de textos 

psicanalíticos por Pêcheux  ao pensar a Análise do Discurso.  Acreditamos que o tema merece uma pesquisa 

mais profunda e detalhada que foge ao nosso objetivo neste trabalho. 
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lógica disjuntiva.  O deslocamento de tais classificações é regulado principalmente pela 

imposição da proibição de qualquer interpretação pelos “detentores do saber” e 

“especialistas” – agentes e garantia de tal classificação.  

O autor ressalta, no entanto, que “há um espaço de necessidade equívoca, 

misturando coisas e pessoas, processos técnicos e decisões morais, modo de emprego e 

escolhas políticas” que colocam em jogo a “bipolarização lógica das proposições 

enunciáveis” (PÊCHEUX, 2002[1988], p. 33), já que as supostas leis de evidência são 

atravessadas por equívocos e devido ao espaço de necessidade equívoca que toma todos 

nós. 

A necessidade de significação do mundo fez com que o homem instituísse a 

polarização Estado-sociedade civil nomeando um ente ambíguo, o Estado, ao mesmo 

tempo constituído pela coletividade dos indivíduos e dela diverso.  Pela delimitação de 

direitos e deveres, atribuições e responsabilidades, o Poder Judiciário é, por sua vez, 

resultado da polarização do Estado, e aos sujeitos que constituem aquele poder é atribuído 

o lugar de detentores do saber jurídico.  Cabe ao Judiciário proceder ao agrupamento dos 

indivíduos de acordo com as categorias definidas pelo Legislativo (outro ente do Estado) 

ou isoladamente categorizá-los e agrupá-los quando incitado a se manifestar em 

procedimentos como o mandado de injunção.  Embora afetado pela evidência de 

tecnicidade e objetividade, o discurso jurídico – ou, em outras palavras, o discurso 

produzido pelo sujeito posto no lugar de julgador, detentor do saber jurídico –  traz as 

marcas do retorno de sua constituição ideológica. 

No equívoco discurso do sujeito, o movimento metafórico da busca pela 

felicidade, é disso que trataremos a seguir. 

5.3. Na busca da felicidade, o discurso. 

Freud, em Mal-Estar da Civilização (2010[1930]), apresenta o que seriam 

as dificuldades humanas à conquista da felicidade:  a força da natureza, a fragilidade dos 

corpos e a insuficiência das regras sociais.  Diante dessa condição do sujeito, são propostas 

medidas paliativas para que sejam suportadas tais dificuldades:  os derivativos poderosos 

(eficazes porque extraem luz da desgraça), como a atividade científica; as satisfações 

substitutivas (ilusões que contrastam com a realidade que, representadas pela arte, 
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diminuem o sofrimento); e as substâncias tóxicas (atuam ao tornar o homem insensível ao 

sofrimento)11. 

A já mencionada dicotomia de objetos torna mais fácil ao homem a 

experimentação do sentimento de infelicidade do que a de felicidade.  O homem, no 

caminho de busca da experiência de prazer e confrontado pela maior facilidade de 

experimentação da infelicidade, conforma-se em moderar seus sentimentos de felicidade.  

Freud (2010[1930]) enumera então aqueles atos que se direcionam à busca da felicidade a 

partir da tentativa de remodelar a realidade ou de se afastar dela:  o isolamento; a 

submissão da força da natureza pela atividade científica; a influência do próprio organismo 

por meio da intoxicação a fim de inibir a sensação de sofrimento.  Além disso, Freud 

(2010[1930]) indica o lugar da religião como meio de explicação dos enigmas da natureza 

ou de conforto e recompensa pelas frustrações experimentadas. 

O sujeito, tomado pela sua “compulsão à ordem” (FREUD, 2010[1930]) ou 

pela “injunção à significação” (ORLANDI, 2007[1992]) dá nomes e classifica os 

fenômenos naturais que experencia.  Assim, claro-escuro, sol-lua, quente-frio, 

florescência-frutescência são agrupados em dias, estações, anos.  No entanto, há algo na 

natureza que escapa, sua força e imprevisibilidade.  Uma variedade de medidas e 

instrumentos científicos procuram justificar a classificação, por meio da quantificação, dos 

limites de intensidade entre vento e furacão, chuva e tempestade, abalo e terremoto, mas 

podem não impedir a sua ocorrência e nem sempre – quase nunca? – os localizam no 

espaço e no tempo, tampouco controlam a potência do dano que podem provocar.   

A “civilização” – entendida como a soma das realizações e regulamentos 

que procuram proteger os homens contra a natureza e ajustar seus relacionamentos mútuos 

(FREUD, 2010[1930]) – oferece aos homens instrumentos que tentam amenizar as suas 

limitações, na ilusão de aumentar suas capacidades físicas e sensórias.  É da ordem da 

civilização a criação de instrumentos e regras a fim de afastar o que ameaça a felicidade.  

Contra o medo de sucumbir à ação potente da natureza, ao frágil sujeito é oferecido o 

phármakon (DERRIDA, 2005[1972]) – a droga ou o veneno, no limite em que transitam a 

                                                 
11 A partir da leitura de Freud (2010[1930]), para quem a felicidade seria experimentada em momentos 

episódicos, Mariani e Lunkes (2013) destacam que tais episódios se dão em contraste com outros momentos 

que permitem a distinção entre a felicidade e a insatisfação.  A leitura discursiva da felicidade é importante, 

ainda de acordo com as autoras, para que se perceba um deslizamento do sentido de felicidade nos dias de 

hoje: de uma questão em princípio subjetiva, indefinível, para algo mensurável, verificável, passível de 

estabilização.  Tal deslocamento é possível quando a ideia de felicidade comparece em outros campos do 

conhecimento no século XX, como a medicina e a economia, sendo relacionada ao poder aquisitivo e 

tornando-se, desta forma, mensurável, verificável e passível de estabilização. 
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cura terapêutica e o malefício doloroso – significante indissociável de um conceito 

significado.  As tecnologias, o phármakon, e mesmo as crenças, em sua constituição, 

trazem as marcas do modo de relação do sujeito com sua exterioridade.  Mas não só eles.  

As declarações, os discursos, apresentam também as marcas desta relação do sujeito com 

aquilo que se mostra como ameaça ao seu pleno prazer. 

Ferrari (2006), ao analisar o processo de construção dos sentidos de 

homossexual na formação social brasileira dos anos 1980, indica as marcas dos “dizeres 

médico, jurídico e religioso que desqualificam a homossexualidade fazendo manutenção de 

um já-dito sobre essa orientação sexual e relacionando os homossexuais à AIDS nesse 

período” (FERRARI, 2006, p. 18).  A homossexualidade foge a uma dita “normalidade” e 

desestabiliza o sistema de convívio social.  O sentido de homossexual escapa às tentativas 

de estabilização e isso se mostra como ameaça às regras inscritas pela sociedade.  Assim, o 

sujeito que vê ameaçada uma suposta estabilidade, tendo nomeado a fonte de sua 

infelicidade, a fonte de ameaça à sua felicidade, procura meios de afastá-la na busca da 

felicidade plena.  Naquele movimento duplo da função simbólica, a intervenção da 

civilização por meio da ciência médica, da religião e do direito traz as marcas da relação 

do sujeito não só com seus atos, mas também com suas declarações, e isto se mostra na 

análise do discurso, histórica e ideologicamente determinado.  Esta intervenção deixa 

marcas no discurso e é possível a análise deste processo de discursivização. 

Na análise do nosso corpus, é possível observar que há a nomeação de algo 

que desestabiliza uma ordem imaginária estabelecida socialmente.  A fim de afastar essas 

ameaças à felicidade, inscrevem-se no discurso jurídico o discurso religioso e o médico-

científico:  

SD6. O próprio Pontífice romano, na Encíclica Laborem Exercens, 

após advertir que as exigências sindicais “não podem transformar-

se numa espécie de egoísmo de grupo ou de classe”, salientou que 

a atividade desenvolvida pelas entidades representativas dos 

prestadores de serviços deve ser entendida “como uma prudente 

solicitude pelo bem comum”, aduzindo que, verbis (BRASIL, 

1994, p. 9, grifos [sublinhados] nossos). 

 SD7. “Ao agirem em prol dos justos direitos dos seus membros, os 

sindicatos lançam mão também do método da ‘greve’(…).  É um 

método de proceder que a doutrina social católica reconhece como 

legítimo, observadas as devidas condições e os devidos limites” 

(BRASIL, 1994, pp. 9-10, grifo nosso). 
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SD8. Preliminarmente, sublinho a especial relevância do pleito sob 

exame, porquanto, neste julgamento, encontra-se em causa 

precisamente a própria conformação que o Supremo Tribunal 

Federal emprestará a este inovador remédio constitucional 

(BRASIL, 2007, p. 89 grifo nosso). 

Observamos, em SD6, que o Papa é posto como detentor do saber e 

legitimado a significar a greve como “uma prudente solicitude ao bem comum”.  Em SD7, 

não mais o detentor do saber, mas a instituição da qual faz parte é quem define a greve 

como conduta legítima. 

Em SD8, comparece o discurso científico, médico.  Denomina-se o 

procedimento judicial do mandado de injunção como remédio inovador, ou seja, uma 

novidade, um novo invento para um mal preexistente. 

A discursivização da greve pelo discurso religioso em SD6 e SD7, com a 

afirmação de que a doutrina social católica reconhece a legitimidade da greve, aliada à 

discursivização do mandado de injunção pelo discurso médico em SD8, denominando 

remédio o procedimento judicial, produz certos efeitos de sentidos e também marca o 

modo como o sujeito lida com o que se põe como ameaça a sua tentativa de viver em um 

mundo semanticamente normal, ou seja, um imaginário de sentidos estabilizados e de 

inexistência de ameaças a sua felicidade.  A instabilidade da ausência de significação põe 

em risco a felicidade do sujeito.  O discurso religioso conforta a aflição provocada pela 

ausência de significação que incomoda o sujeito, impelido a significar.  O remédio 

ameniza seu sofrimento.   

SD9. conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de 

norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania (BRASIL, 1988, art. 5ª 

LXXI,  grifos nossos); 

SD10.o direito de greve será exercido nos termos e nos limites 

definidos em lei específica (BRASIL, 1988, art. 37, VII, grifo 

nosso); 

O direito de greve do servidor público e o mandado de injunção passaram a 

fazer parte do corpo normativo brasileiro com a promulgação da Constituição de 1988.  

Mandado de injunção e direito de greve do servidor público são significantes que 

transitam sobre um terreno de instabilidade de sentidos, são categorias não estabilizadas 

pela norma.  Em SD10, o texto constitucional inscreve o significante direito de greve do 

servidor público e também a demanda pelo sentido, ou seja, a Constituição cria a categoria 
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mas não define seus atributos, indetermina seus sentidos.  A demanda pelo sentido ou pelos 

atributos da categoria direito de greve do servidor público deve ser dirigida ao Judiciário 

pelo sujeito servidor público e instrumentalizada pelo mandado de injunção (SD9). 

Posto pelo Estado como instituição legitimada a significar direito de greve, 

o Poder Legislativo silencia e o Poder Judiciário é, subsidiariamente, legitimado como 

instituição capaz de suprir aquela falta.  

Funcionando na contradição entre liberdade e limite, há aposta na 

estabilização dos sentidos de mandado de injunção e de direito de greve do servidor 

público por meio da apresentação da demanda de significação ao aparelho de Estado.  

Diante do silêncio do Poder Legislativo, o Poder Judiciário, representado pelo Supremo 

Tribunal Federal, é instado a significar tais institutos jurídicos. 

O silêncio do Legislativo – tomado como detentor do saber – é da ordem da 

frustração.  Inscrito numa formação social jurídico-capitalista, o sujeito se identifica a um 

imaginário e se inscreve no lugar de sujeito-de-direito, aguardando do Estado provedor os 

meios (leis, instituições) que lhe permitam exercer um direito (concedido e garantido por 

um Estado promotor).  Com o silêncio do Legislativo, cidadão e Estado se deparam com 

uma falta que desestabiliza o imaginário de direito.  Os significantes direito de greve do 

servidor público e mandado de injunção demandam sentidos que, por determinação do 

legislador constituinte, devem ser estabelecidos pela lei.  Na omissão do Legislativo,  os 

sentidos se dispersam, e esta dispersão é da ordem do enigmático, o instável desconhecido 

que incomoda por colocar em risco o “mundo semanticamente normal” (PÊCHEUX, 

2002[1988]); são “coisas-a-saber (...) isto é, descrições de situações, de sintomas e de atos 

(a efetuar ou evitar) associados às ameaças multiformes de um real do qual ‘ninguém pode 

ignorar a lei’ – porque esse real é impiedoso” (idem, pp. 34-35). 

Greve é um método de proceder que a doutrina social católica reconhece 

como legítimo (SD7).  A greve é discursivizada pelo discurso religioso.  A religião como 

meio de explicação dos enigmas ou de recompensa pelas frustrações experimentadas pelo 

sujeito.  O enigma se põe quando o sujeito se depara com o que não é nomeado ou quando 

se vê diante de algo que, apesar de categorizado, não possui atributos definidos.  A 

frustração que se pretende recompensar é o silêncio do Legislativo, a ausência de edição de 

lei que impede ao sujeito o acesso ao seu direito constitucionalmente previsto.  Pretende-

se, talvez, confortar a inquietação do sujeito pragmático que, compelido a significar, se 

depara com o vazio, a falta de lei. 
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Mandado de injunção é remédio (SD8).  O procedimento judicial é 

discursivizado pelo discurso médico, científico.  O poder da natureza é imenso, sufocante, 

aflige o sujeito limitado em sua força e capacidades.  O remédio entorpece, produz prazer, 

intoxica e ameniza o sofrimento.  Mas o remédio é phármakon, significa entre atenuar os 

males e provocar danos irreversíveis.  Remédio para quem?  Remédio em que medida? 

Mandado de injunção e direito de greve do servidor público são 

discursivizados pelo discurso jurídico (SD9, SD10).  Entendemos que a injunção à 

significação vem marcada, no discurso jurídico, pela categorização, ou seja, processo 

qualificado de denominação (MARIANI, 1996), já que imposto pelo aparelho de Estado 

por meio de suas instituições, pelo texto da lei, pela Constituição e/ou pelas decisões 

judiciais. 

5.4. Processo discursivo de categorização 

A proposta da análise do discurso de linha francesa, por permitir um novo 

olhar sobre as ciências sociais, nos inspirou a sugerir uma leitura sintomática de textos de 

decisões judiciais que tratam do direito de greve do servidor público. 

Procuraremos apresentar uma leitura possível do processo de significação 

que mobiliza as noções de silêncio, nomeação, denominação, repetição, efeito de referente 

trazidas pelos estudos em Análise do Discurso e que, a partir da nossa análise, nos levam a 

pensar na noção de categorização. 

A Figura 1 apresenta a nossa proposta de representação gráfica deste que 

consideramos o processo discursivo de categorização. 

Neste item, buscaremos pormenorizar nossa leitura das noções discursivas 

mobilizadas, bem como das relações entre elas.  Nos subitens, listados na ordem de leitura 

do gráfico da Figura 1, buscamos representar graficamente o funcionamento de cada uma 

das noções discursivas em recortes daquilo que compõe a Figura 1.   
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Figura 1 - Processo discursivo de categorização. Representação gráfica. 
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a) “No início é o silêncio”12. 

A Análise do Discurso possibilita apresentar o silêncio como materialidade 

discursiva, ou seja, “enquanto elemento constitutivo do sentido” (ORLANDI, 2013[1992], 

pp. 27 e 39).  Encontrando-se em dispersão, é onde sentido e sujeito se movem largamente. 

O silêncio, portanto, pela perspectiva discursiva, é uma dispersão de 

sentidos, significa por si só e é categorizado pela linguagem.  O homem, tomado pela 

injunção a significar, apreende o silêncio em palavras, “sedentarizando sentidos”, 

“domesticando a significação”  (ORLANDI, 2013[1992], p. 54).  Linguagem e silêncio 

significam mas são materialidades diferentes.  Apesar de o silêncio, como materialidade, 

ser irrepresentável, acreditamos ser possível uma representação gráfica de seu 

funcionamento, onde os sentidos, em dispersão, mantêm relações de contradição, adesão, 

negação, filiação etc. 

 

 

 

 

Na Figura 2, procuramos representar graficamente a noção discursiva de 

silêncio, espaço onde os sentidos, não nomeados pelas palavras, encontram-se em 

dispersão.  As setas indicam a mencionada dispersão dos sentidos e os parênteses a 

infinidade de sentidos na iminência de serem capturados pelo sujeito e materializados na 

língua.  

 

b) Denominar e nomear. 

Se o “silêncio é o real do discurso” (ORLANDI, 2013[1992], p. 29), a 

linguagem é a sua simbolização.  De acordo com Fedatto (2011), nomear é dar existência 

simbólica às coisas. 

                                                 
12 ORLANDI, 2013[1992], p. 27. 

 

Figura 2 - Silêncio. Representação gráfica. 



75 

 

A palavra, o nome, ao domesticar o silêncio, organiza o mundo diante 

daquela injunção a classificar suportada pelo sujeito pragmático, do seu desejo de viver em 

um mundo semanticamente normal pois, “antes da palavra, as coisas existem, mas nos são 

inacessíveis” (FEDATTO, 2011, p. 107) e é o nome o que cria as fronteiras e a distinção 

entre as coisas. 

Ainda segundo Fedatto (2011), nomear relaciona-se à memória e ao 

interdiscurso, é um acontecimento discursivo de atribuição de um nome na história.   

Tal relação entre linguagem e história no processo de produção de sentidos 

é tratada por Mariani (1996) como denominação, que se insere no circuito de manutenção 

de determinada memória constitutiva de um imaginário, produzindo efeito de objetividade, 

um já-dito que se verifica no nível do interdiscurso da formação discursiva que preside o 

discurso.  Denominar, para a autora, é significar, materializar discursos (nos quais atuam 

os domínios da memória, da atualidade e da antecipação), é a construção discursiva de 

referentes,  

representa uma vertente do processo social geral de produção de 

sentidos.  O processo de denominação não está na ordem da língua 

ou das coisas, mas organiza-se na ordem do discursivo, o qual, 

relembrando mais uma vez, consiste na relação entre o linguístico e 

o histórico-social, ou entre linguagem e exterioridade (…).Do 

nosso ponto de vista, as denominações funcionam designando, 

descrevendo e/ou qualificando.  As denominações significam não 

apenas pelo que se diz com elas, ou pelo modo como se diz, mas 

também pelo que não se diz (i e, o conjunto das denominações não 

ditas, mas implicadas) bem como pelo que se depreende das 

relações que elas mantêm entre si. (MARIANI, , 1996, pp. 138-

139). 

Nomear e denominar, portanto, têm a ver com o discursivo e devem ser 

analisados em seu processo, não se tomando o nome como evidência.  Além disso, se 

aproximarmos a denominação (ou nomeação) da apreensão do silêncio pela palavra por um 

sujeito (interpelado pela ideologia e inscrito na história), podemos entender que ela 

significa também pelo não-dito, pelo que é silenciado, já que o silêncio é constitutivo (para 

dizer x é preciso não dizer y).  Segundo Orlandi (2013[1992], p. 74):  “Podemos dizer, 

generalizando, que toda denominação apaga necessariamente outros sentidos possíveis, o 

que mostra que o dizer e o silenciamento são inseparáveis:  contradição inscrita nas 

próprias palavras”. 
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Na denominação, segundo Mariani (1996), se materializa um modo de 

construção discursiva de referentes, ou seja, uma “operação de base linguística que envolve 

mecanismos de substituição, construção de sinônimos e paráfrases determinados pelo 

interdiscurso” (MARIANI, 1996, p. 138).  Determinado pelo ideológico e pelo histórico, 

condicionado a todos os discursos já-ditos e que determinam o seu dizer, o sujeito, a partir 

da nomeação, retoma, repete, constrói e reconstrói seu discurso construindo assim objetos 

imaginários que levam à estabilização (imaginária) de sentidos.  

 

 

Na figura 3, a tentativa de representação gráfica do momento em que o 

sentido (“Sentido 5”), inicialmente disperso no silêncio (“silêncio”), é capturado em 

palavra ([“Palavra1”]) pelo sujeito – ideologicamente interpelado.  Apesar de o sujeito 

tomar a palavra como relacionada a um sentido (“sentido x”), ela não significa 

independentemente da relação com outros sentidos (sentidoy, sentidot, etc) – silenciados, já 

que para dizer x é necessário não dizer y – e do silêncio fundador (“Silêncio”).  Este 

processo não é autônomo.  Condicionada pela memória e pela história – inscrita, portanto, 

no interdiscurso – a apreensão do sentido em palavra é, discursivamente, nomeação ou 

denominação, a simbolização do silêncio pela linguagem. 

A linguagem, tentativa de estabilização do movimento dos sentidos, busca 

reter o silêncio como significação.  No todo da significação (silêncio) o homem, 

 

Figura 3 - Nomeação/denominação. Representação gráfica. 

(silêncio) 
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atravessado pelo desejo de unicidade (urgência do dizer), categoriza o silêncio por 

intermédio da linguagem. 

c) Sob(re) o efeito de referencialidade.  

Lagazzi (1988, p. 54), citando Courtine (1982), mostra que não há 

determinação entre os limites das formações discursivas, pois a contradição é a lei de 

existência do discurso.  Os limites entre as formações discursivas “deslocam-se em função 

das posições ideológicas que essa F.D. representa no interior de uma conjuntura 

determinada” (idem, p. 54) .  Ocupando os espaços entre as formações discursivas, o 

silêncio permite o movimento dos sujeitos e dos sentidos.  Permite a constituição do sujeito 

como transformação e não somente reprodução dos sentidos.  Ao conceber que o indivíduo 

é interpelado sujeito pela ideologia, Orlandi (2013[1992], p. 96) afirma que “não há 

discurso sem sujeito nem sujeito sem ideologia”.  E, como o silêncio significa por si 

mesmo, encontrando-se nos desvãos, nos limites contraditórios das formações discursivas, 

conclui que “não se pode estar fora do sentido, assim como não se pode estar fora da 

história” (idem, p. 92).  Trata-se de um movimento duplo:  o movimento de apreensão do 

silêncio pelo sujeito por meio da palavra, impulsionado pela injunção ao dizer, é 

ideológico.  Por isso, ao apreender o silêncio o indivíduo se constitui sujeito.  

Em artigo intitulado A memória na cena do discurso (INDURSKY, 2011), 

citando Achard (1999[1983] e Courtine (1981), Indursky entende que a regularização de 

sentidos se dá sob a repetição, efeito discursivo de processos linguísticos (remissões, 

paráfrase).  A repetibilidade, segundo esta autora, traz saberes que preexistem ao discurso 

do sujeito que, “ao produzir seu discurso, o realiza sob o regime da repetibilidade, mas o 

faz afetado pelo esquecimento, na crença de ser a origem daquele saber” (INDURSKY, 

2011, pp. 70-71).  É o que dá conta da memória, tal como tratada pela análise do discurso, 

relacionada ao social. 

É justamente a relação com a memória que permite que os discursos sejam 

retomados e, a partir da repetição, possam ser ressignificados.  Assim, ainda que 

regularizados em um momento, os sentidos podem sempre se mover. 

A partir do texto de Mariani (1996), podemos entender que é a denominação 

que permite uma aparência de estabilização do mundo em que vivemos a partir da seleção 

do que vai integrar categorias existentes e da rejeição do que a elas não se adequa. 
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d) Processo discursivo de categorização. 

Atualmente, como as relações sociais do homem ocidental estão submetidas 

ao modo de produção capitalista, essa categorização encontra-se filiada à lógica do 

capitalismo de modo a reproduzir, nas relações sociais, aquele modo de produção.  As 

relações econômicas do modo de produção capitalista determinam “um modo de ser, um 

modo de existir e viver no modo de produzir a existência e a vivência humanas, 

constituindo a interação da forma de produção com as demais formas sociais.” (BARROS, 

2008, p. 13). 

Podemos relacionar ainda esta disjunção com a noção de juridismo, tal 

como apresentada por Lagazzi (1988).  Segundo a autora, a tensão que se estabelece entre 

sujeitos tem origem na atribuição de direitos e deveres pelo Estado ou de regras e padrões 

de comportamento pelos usos e costumes, pelo senso comum. 

É a atribuição de direitos e deveres, de obrigações e regras que permite 

classificar, separar: 

Atribuir direitos e deveres é atribuir símbolos de poder, é legitimar 

o poder como coerção, trazendo a ordem simbólica para o 

cotidiano das relações interpessoais. 

Direitos e deveres só se concebem em contraposição um ao outro:  

os direitos de uma pessoa são sempre os deveres de outra e vice-

versa.  Por isso a tensão constitutiva das relações interpessoais. 

(LAGAZZI, 1988, p. 38) 

Há, portanto, uma relação, que se inscreve na ordem da linguagem, entre a 

atribuição de direitos e deveres – e a tensão daí advinda –  o poder, a autoridade e a 

coerção – o político como administração daquela tensão entre os sujeitos. 

Figura 4 - Referencialidade. Repetibilidade. Representação gráfica. 
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Entendemos que, juridicamente, “categorizar” representa o processo de 

denominação que se dá no interior do discurso jurídico produzido pelas instituições 

jurídicas.  

Significar, portanto, é o resultado de um processo discursivo que envolve 

sujeito e história.  Ao nomear, o sujeito apreende o silêncio; na dispersão de sentidos, 

denomina.  Tal acontecimento não se dá sem o comprometimento do sujeito com o jogo 

imaginário das posições que ocupa em dada formação social. 

Denominar é uma tentativa de estabilização de sentidos.  O nome permite a 

sua relação com outros nomes já-ditos e com os outros sentidos que poderiam a ele estar 

relacionados e que não estão.  Aquela pretendida estabilização de sentidos é imaginária e 

fugaz; e a própria repetibilidade – que em princípio parece indicar a eficácia da 

sedentarização, a subsistência do sentido – é, no processo discursivo, meio de 

movimentação de sentidos, prova de sua instabilidade.  O nome x que traz junto de si todos 

os outros sentidos possíveis e não ditos, “encontra-se”, no discurso, com parte daqueles 

sentidos silenciados que “colam” nele, e este processo acontece a cada repetição, pelo 

discurso de cada sujeito em diferentes posições-sujeito e identificados a diversas 

formações discursivas.  Assim, a x se “colam” sentidos que, inicialmente silenciados, 

passam a ser evidenciados e silenciam outros, antes evidentes. 

O nome é sentido e silêncio, repleto de furos.  No processo de construção do 

discurso, a porosidade do nome permite-lhe absorver sentidos dispersos no silêncio 

daquele discurso. 

O teor político da categorização dos indivíduos pode ser percebido, por 

exemplo, em charge (KEANE, apud FROMKIN; RODMAN, 1993, p. 180) na qual um 

menino, trajado como o pai,  dirige a ele a interrogação:  “Pai, eu já sou solteiro?” (Anexo 

2).  Entender solteiro é interessante para perceber que a categorização é histórica e está 

relacionada ao sujeito-de-direito, na forma como definido em nossa sociedade. 

Trata-se de categoria jurídica, ou seja, uma denominação qualificada pelo 

discurso jurídico que se efetiva com a atribuição de direitos e deveres.  Na categorização 

de casado, por exemplo, são considerados os atributos do sujeito:  idade mínima, 

capacidade jurídica (capacidade de celebrar acordos), diversidade do sexo dos contratantes 

(BRASIL, 2002, arts. 1511 e ss.).  Atributos que, por serem definidos pela lei, são também 

categorias (categoria maior, capaz e heterossexual).  E é somente porque a categoria 

casado foi estabelecida que solteiro faz sentido. 
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A categorização, denominação qualificada, se efetiva, no âmbito jurídico, 

com a atribuição de direitos e deveres por texto da lei, da Constituição e/ou de decisões 

judiciais e pode, por isso, ser definida como um processo discursivo que marca a tensão 

constitutiva das relações sociais. 

 

 

 

Há, portanto, uma categorização discursiva que permite pensar a categoria 

jurídica.    

A categoria discursiva, assim como a jurídica, é denominação qualificada, 

pois nela também verificamos a institucionalização de sentidos.  No entanto, as instituições 

implicadas naquele processo carecem de autoridade coercitiva para impor um sentido.  

Neste caso, as relações de comando-obediência percebidas no domínio Estado-sociedade 

civil são reproduzidas nas relações entre os sujeitos.  Na categoria discursiva, os sentidos 

são determinados pelo Estado e por suas instituições, mas impostos e reproduzidos pelos 

sujeitos em suas relações sociais – o que foi verificado, por exemplo, por Lagazzi (1988) 

com o juridismo, a reprodução das relações de autoridade no convívio social – garantindo a 

legitimidade dos sentidos e das instituições.  Os sentidos institucionalizados em gramáticas 

e dicionários, por exemplo, buscam a regularização e homogeneização, e esse imaginário 

de uma língua homogênea, adequada, culta, permite atos de manifestação do poder de 

coerção entre os sujeitos de acordo com a posição que ocupam ao identificarem-se com tal 

imaginário (ver LAGAZZI, op. cit. p. 96).      

Figura 5 - Categorização. Representação gráfica. 



81 

 

Quando falamos em categoria jurídica, pensamos em algo diverso, em 

alguns aspectos, da categoria discursiva.  A categoria jurídica greve, por exemplo, diverge 

dos sentidos de dicionário (categoria discursiva) de greve.  Trata-se de um movimento de 

retroalimentação:  a categoria jurídica greve traz uma memória das denominações de greve 

e, a partir do momento em que se institucionaliza – por meio das instituições jurídicas – 

passa a determinar um sentido, imposto aos sujeitos pelos instrumentos de coerção do 

aparelho de Estado. 

São três os motivos que nos levam a considerar a categorização jurídica 

uma denominação qualificada:  sentido institucionalizado pelo discurso jurídico 

(constituição, lei ou outra norma, decisão judicial); não nomeia somente um objeto, 

estabelece uma polarização e um enquadramento por meio da definição de direitos,  

deveres, atributos e sujeitos; e, principalmente, trata-se de um sentido imposto 

coercivamente (controle e sanção).   

Quando falarmos em categoria e categorização, a partir daqui, 

consideramos esta definição de categoria/categorização jurídica. 

Dessa forma, se considerarmos Estado (Estado-de-direito) e cidadão 

(sujeito-de-direito) como categorias jurídicas, podemos entender que Estado é categoria 

que massifica os indivíduos, que não são considerados em sua individualidade, mas como 

uma massa homogênea.  Estado, como o entendemos, é uma ficção histórica e 

politicamente constituída, já que a homogeneização (busca por regularidade) é construída, 

não espontânea (LAGAZZI, 1988). 

Relacionada à categoria Estado e determinada por ela, a categoria cidadão 

representa uma tentativa de homogeneização.  Os direitos e deveres previstos criam a 

ilusão de liberdade e igualdade para cada um dos que são categorizados cidadãos, por isso 

“todos são iguais perante a lei”. 

Essa categorização fundamenta a relação direito-dever entre Estado e 

cidadãos, como a previsão de crimes e penas:  o cidadão (“todos”) tem o dever de não 

praticar determinadas condutas e o Estado tem o direito de punir (com restrição da 

liberdade ou do patrimônio) o cidadão que pratique tais condutas. 

Além disso, é possível identificar categorias de outro nível, dessa vez entre 

os cidadãos.  A categoria cidadão comporta, então, subcategorizações como consumidor, 

trabalhador, proprietário, e para cada uma dessas categorias são definidos direitos aos 
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quais também correspondem deveres, o que fundamenta as relações de direito privado, v.g. 

(como o direito do consumidor e os direitos reais). 

Levantamos, no presente trabalho, a subcategorização que se dá na outra 

ponta daquela mencionada categoria que identificamos como Estado.  Entendemos que a 

CRFB/88 ao prever a divisão das atribuições do Estado, definindo os poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário (a tripartição dos poderes pensada por Montesquieu) criou espaço 

de tensão entre as instituições.  Consideramos que, com a categorização do Estado, o 

espaço de tensão constitutiva entre sujeitos se apresenta também entre as instituições.  É a 

partir daí que se pode pensar essa relação tensa entre Legislativo e Judiciário, questão 

abordada neste trabalho. 

5.5. Cidadania, democracia e direitos humanos. 

A promulgação da CRFB/88 é tomada pelos legisladores constituintes como 

um marco definitivo da vitória da democracia sobre a ditadura.  Batizada de “Constituição 

Cidadã” por haver re-significado o homem, a Carta de 1988, tornando o cidadão credor de 

direitos e liberdades, o introduz no Estado por meio de instrumentos como o mandado de 

injunção. 

No mesmo movimento em que categoriza trabalho e greve como direitos 

fundamentais, o aparelho de Estado também categoriza trabalhador e grevista como 

sujeitos legitimados a exercer e gozar os direitos previstos.  Além disso, neste movimento 

também produz efeito de apagamento dos cidadãos que não se enquadram naquelas 

categorias que define, seja por não ser possível seu enquadramento por não 

compartilharem dos atributos estabelecidos para a categoria, seja pela impossibilidade de 

enquadramento devido à ausência de definição de atributos. O direito de greve do servidor 

público encontra-se nesta segunda hipótese. 

O procedimento do mandado de injunção é considerado um instrumento 

jurídico democrático de participação do cidadão e de sua atuação no Estado na busca de 

garantia dos seus direitos.  Diante da não definição dos atributos da categoria greve do 

servidor público (falta de lei), a CRFB/88 prevê o mandado de injunção como 

procedimento por meio do qual o cidadão servidor público, buscando a intervenção do 

Judiciário na garantia do exercício de seu direito,  a ele dirige sua demanda. 

A significação de greve envolve não só a questão da relação de trabalho e 

do modo de produção capitalista em que se insere, mas a significação de democracia, de 
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representação e de resistência, que devem ser analisadas discursivamente, como 

significantes socio-historicamente determinados. 

Quando o legislador constituinte de 1987 se orgulha de haver produzido um 

texto no qual o foco é a democracia – no momento histórico de democratização, de 

passagem de um regime totalitário para um regime democrático – ao sentido de 

democracia se opõe o de ditadura.  Entendemos que democracia é um significante 

determinado socio-historicamente e significa de modo diverso em diferentes condições de 

produção.   

Rancière (2014) nos alerta para o deslocamento do sentido de democracia 

nos últimos vinte anos.  Se, em fins da década de 1980, democracia significava a separação 

entre Estado e sociedade civil – assegurando a liberdade dos indivíduos e a participação da 

maioria na vida pública – pondo-se assim em face de ditadura, de totalitarismo, atualmente 

o que era denunciado como princípio de totalidade – atributo dos governos totalitários – é 

hoje reconhecido como princípio social da ilimitação. 

Quando se opunha ao totalitarismo, a democracia tinha os direitos humanos 

como uma de suas representações normativas, prevendo as liberdades dos indivíduos e os 

modos de sua participação no Estado.  A previsão dos direitos fundamentais na CRFB/88 

(BRASIL, 1988, art. 5º) significa a inscrição, na legislação brasileira, desses direitos 

universalmente garantidos.  

Para a nossa reflexão, importa problematizar o imaginário de unidade de 

“humano” que os direitos humanos pressupõem.  

Badiou (1995[1993]), ao examinar a retomada e popularização do uso de 

“ética”, constata que tal movimento prevê a existência, em toda parte, de um sujeito 

humano que possui direitos que lhe seriam naturais e merecedores de consenso 

caracterizados pela busca de modos de reconhecimento e respeito, pelo outro, desses 

direitos.  Há a previsão da existência de exigências imperativas que não devem ser 

subordinadas a exame de situação e que devem ser previstas nas legislações.  A ética 

encaixa-se nesse mecanismo como a capacidade a priori de distinguir o Mal – o que traz 

tais exigências imperativas a partir de um suposto consenso – e como princípio último do 

julgamento político – que intervém contra aquele Mal.  O Direito é, de início,  direito 

contra o Mal. 

Nesse funcionamento, Badiou destaca os conceitos de sujeito, política e 

Mal.  Supõe-se um sujeito humano universal que é cindido:  ao mesmo tempo passivo (que 
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sofre, vítima) e ativo (identifica o sofrimento e sabe que é preciso fazê-lo cessar, 

benfeitor); a política é subordinada à ética (julgamento compassivo e indignado do 

espectador das circunstâncias); o Mal é aquilo a partir do que se dispõe o Bem e os 

“direitos humanos” são direitos ao não-Mal. 

A previsão de direitos humanos permite ao sujeito assumir uma posição 

perante o outro pois a ética dos direitos humanos define uma identidade e as diferenças a 

serem respeitadas devem ser homogêneas àquela identidade previamente definida. O outro, 

no sentido da ética dos direitos humanos, deve ser o mesmo que nós.  Neste 

funcionamento, a definição do Bem é feita de modo a reafirmar o Mal a priori definido.  

A partir do texto de Badiou (1995[1993]), percebemos que as considerações 

críticas de Foucault (1999[1987]), Althusser 1985[1976], Lacan (1966) e Pêcheux 

(2010[1969]) – baseadas em uma construção histórica de Sujeito – fundamentaram a 

contestação da ideia de uma identidade natural ou espiritual do Homem e, 

consequentemente, a crítica à possibilidade de uma legislação consensual direcionada aos 

homens em geral e também da possibilidade de uma delimitação do que é o mal. 

Reconhecendo a economia como a designação moderna de necessidade – 

seguindo a lógica do Capital –, a verdade como a única coisa que será para todos – 

colocando-se contra as opiniões dominantes – e a política como forma de transformar o 

espetáculo da economia em opinião consensual resignada – momento subjetivador de uma 

exterioridade neutra –, Badiou (1995[1993]) interpreta a máxima de Nietzsche que impõe a 

consideração de que “todo não-querer (toda impotência) é habitado pela vontade do nada, 

cujo outro nome é pulsão de morte. “(…) a ética é niilista porque sua convicção subjacente 

é de que a única coisa que poderia verdadeiramente ocorrer ao homem é a morte” 

(BADIOU, 1995[1993], p. 42, grifos do autor).  

Utilizando-se da metáfora da paralaxe – “deslocamento aparente de um 

objeto (mudança de sua posição em relação ao fundo) causado pela mudança do ponto de 

observação que permite nova linha de visão” (ŽIžEK, 2008[2006], p. 32) – e também com 

fundamento no materialismo e na psicanálise lacaniana,  Žižek problematiza, a partir dessa 

sua posição, a questão dos direitos humanos.  Para Žižek, necessário que se oponham os 

direitos humanos universais – que seriam previstos a todo ser humano como tal – aos 

direitos políticos específicos do cidadão membro de uma comunidade política específica.  

Insere aqui mais um ponto à questão dos direitos humanos já que identifica um paradoxo:  
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no mesmo movimento de privação da cidadania específica do ser humano, deixa ele de ser 

reconhecido como ser humano: 

Somos privados dos direitos humanos exatamente quando, de fato, 

na realidade social, somos reduzidos a um “ser humano em geral”, 

sem cidadania, profissão etc. – ou seja exatamente quando, de fato, 

somos portadores ideais dos ‘direitos humanos universais’ (que me 

pertencem “independentemente de profissão, sexo, cidadania, 

religião, identidade étnica…)”. (ŽIžEK, 2008[2006], p. 444) 

Este entendimento é compartilhado por Rancière, para quem os direitos 

humanos são uma tautologia, “os direito de quem têm direitos” (RANCIÈRE, 2014, p. 76).  

Direitos humanos seriam os direitos daqueles que fazem parte uma  comunidade nacional e 

que, por isso, já têm previstos outros direitos. 

Apesar de compartilhar com Arendt (1972) o entendimento de que o homem 

nu não tem direito que lhe pertença, Rancière (2014) afirma que o cidadão não é mais 

sujeito político do que este homem nu.  

Os sujeitos políticos não se identificam nem com “homens” ou 

agrupamento de populações nem com identidades definidas por 

textos constitucionais.  Eles se definem sempre por um intervalo 

entre identidades, sejam essas identidades determinadas pelas 

relações sociais ou pelas categorias jurídicas. (RANCIÈRE, 2014, 

p. 76). 

Porque defendemos que a categorização é resultado da tentativa do Estado 

de estabilizar sentidos de modo a controlar os sentidos produzidos, podemos assumir a 

definição de Estado como  

um sistema de imposições que limitam justamente a possibilidade 

dos possíveis.  Poderíamos dizer do mesmo modo que o Estado é 

aquilo que prescreve o que, em dada situação, é o impossível 

próprio desta situação, com base na prescrição formal do que é 

possível.  O Estado é sempre a finitude da possibilidade, e o evento 

é sua infinitização. (BADIOU, 2009, p. 5) 

Badiou (2009) conclui que o Estado atual, inscrito no modo de produção 

capitalista, organiza e mantém, com frequência pela força, a distinção entre o que é 

possível e o que não é.  

Este modo de proceder do Estado está intrinsecamente relacionado ao modo 

de produção capitalista, como destaca Resende (2012): 
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Isso significa que a divisão de sentidos não é desejada, pois a 

formação ideológica capitalista precisa administrar os sentidos, 

fundando-se sobre o efeito de literalidade, para que as leis possam 

funcionar.  E sabemos que a obediência a essa figura que sustenta o 

funcionamento do Estado, a lei, está inteiramente calcada no jogo 

ideológico de reconhecimento e legitimação, baseado no par 

comando-obediência (Lagazzi, 1987):  a relação imposta pelo 

sistema jurídico, que faz funcionar a ideologia segundo a qual há 

uma liberdade irrestrita do sujeito (RESENDE, 2012, p. 74).  

O sujeito que advém da interpelação do indivíduo pela ideologia capitalista, 

como já mencionamos, é o sujeito-de-direito, subordinado, pela lei, à ordem jurídica e à 

relação de comando-obediência.  É ela, a lei, que mantém aquilo que denominamos 

“separeamento”:  o movimento de apagamento de um complexo de diferenças sob uma 

ilusão de igualdade e liberdade. 

A aparência de igualdade, todavia, não consegue afastar as diferenças que se 

fazem significar.  Por isso, o processo de produção de sentidos é tão importante para a 

Análise do Discurso pois, por meio dele, é possível compreender os diversos sentidos de 

uma palavra que podem se apresentar em uma mesma formação social. 

A língua jurídica categoriza, impõe um sentido e impede a interpretação 

mas, ao mesmo tempo, dissimula a divisão, faz política negando a política. A língua do 

Direito é língua de madeira: 

A língua de madeira do direito e da política se enrosca com a 

língua de vento da propaganda e da publicidade.(…) Quanto às 

inscrições e às siglas (no mármore, no papel ou na pele) dependem 

desse espaço intermediário, situado entre a marca linguística e o 

traço lógico, espelhado pela figura do jurídico:  ou seja, ao mesmo 

tempo as classificações sem vestígio e os jogos da ambiguidade, os 

artifícios da asserção e a repetição gregária. 

A língua do direito representa, assim, na língua, a maneira política 

de denegar a política:  espaço do artifício e da dupla linguagem, 

linguagem de classe dotada de senha e na qual para “bom 

entendedor” meia palavra basta.  A língua do direito é uma língua 

de madeira (PÊCHEUX; GADET, 2010[1982], pp. 23-24, grifo 

nosso). 

Ou, ainda, ao tratar da barreira estabelecida após a revolução burguesa de 

1789: 

O importante aqui é que esta nova barreira, invisível, não separa 

dois “mundos”, ela atravessa a sociedade como uma linha móvel, 

sensível às relações de força, resistente e elástica, sendo que, de um 

e outro de seus lados, as mesmas palavras, expressões e 
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enunciados, de uma mesma língua não têm o mesmo “sentido”:  

esta estratégia da diferença sob a unidade formal culmina no 

discurso do Direito, que constitui assim a nova língua de madeira 

da época moderna, na medida em que ela representa, no interior da 

língua, a maneira política de negar a política. (PÊCHEUX, 

1990[1982], p. 11, grifo nosso), 

A língua de madeira, de acordo com Orlandi (2012, p. 217), é o próprio 

lugar simbólico-político da dominação. 

A língua do direito é o que significa o “separeamento” de que tratamos.  A 

maneira como, pela língua, o Estado divide e, ainda assim, mantém uma aparência de 

homogeneidade.  No entanto, ainda que o Estado busque unidade formal, sobrevém entre 

os sujeitos a desigualdade e, por isso, a demanda por justiça, “em última análise, a 

demanda de que o excessivo gozo do outro seja restringido, de modo que o acesso de todos 

ao gozo seja igual” (ŽIžEK, 2010[2006], p. 50) e, diante da impossibilidade de imposição 

de igual gozo, a solução do aparelho de Estado é impor a todos uma proibição da qual 

partilham.   

Ao ponderar que a sociedade atual vive sob os efeitos de uma injunção 

generalizada (“Goze!”), um ascetismo hedonístico no qual tudo é permitido “com a 

condição de que tudo seja privado da substância que o torna perigoso” (ŽIžEK, 2010[2006] 

p. 51), Žižek conclui que a política tem sido redefinida como a “política sem política”, 

mera arte de administração especializada, comungando, acreditamos, do entendimento de 

Pêcheux. 

Como sentido e sujeito são sempre moventes, há algo que escapa à tentativa 

de estabilização empreendida pelo Estado, e é neste espaço que podem surgir novos 

sentidos.  O sujeito político existe neste espaço entre categorias, espaço de silêncio.  E (se) 

significa porque, como afirmamos, o silêncio, apesar de ser uma materialidade distinta da 

língua, também significa.  No silêncio, como os sentidos estão dispersos, o sujeito é 

político porque pode significar fora de qualquer categorização do Estado, escapando à 

determinação de estabilização, mas apegado à sua injunção à significar; por vezes 

identificando-se ao imaginário de “igualdade perante a lei”, mas percorrendo novas regiões 

de sentidos. 

Trata-se da discursivização da resistência, “não escutar as ordens” ou “falar 

quando se exige o silêncio” (PÊCHEUX, 1990[1982]) – e, por que não, fazer silêncio 

quando se exige que fale –. 
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Esclarecendo que a diferença que identifica “não é mais a diferença entre 

dois objetos que existem positivamente, mas a diferença mínima que divide um único e 

mesmo objeto de si mesmo” (ŽIžEK, 2008[2006], p. 33) – o que o leva a afirmar que outro 

nome para a lacuna paralática é diferença mínima –  Žižek, por meio da paralaxe, 

contrapõe ao apelo de uma vivência de injustiça (da inaceitabilidade do estado de coisas) 

um novo ponto de vista sobre o resistir.  Apresentar exigências subversivas impossíveis 

seria, na visão do autor, um processo interno de alimentar a máquina do poder, fornecer 

combustível ao seu funcionamento. 

Žižek retoma criticamente um posicionamento de Badiou, para quem é 

melhor não fazer nada do que contribuir para a invenção de maneiras formais de tornar 

visível o que o Império já reconhece existente.  Nas suas palavras 

Hoje, a ameaça não é a passividade, mas a pseudo-atividade, a 

ânsia de “ser ativo”, de “participar”, de mascarar a Nulidade do 

que acontece.  Todos intervêm o tempo todo, “fazem alguma 

coisa” (…) mas a verdadeira dificuldade é dar um passo para trás, é 

se afastar disso tudo.  Os que estão no poder muitas vezes preferem 

até a participação “crítica”, o diálogo, ao silêncio – só para nos 

envolver num “diálogo”, para garantir o cumprimento da nossa 

agourenta passividade (Žižek, 2008[2006], p. 437). 

Uma mudança de ponto de vista faz perceber que as leis que prescrevem 

nossos direitos e garantem nossos deveres parecem a expressão de um poder impiedoso 

que dispõe como quer dos sujeitos. 

A natureza paralática do excesso de poder permite a Žižek (2008[2006]) 

afirmar que a representação política nunca espelha diretamente a estrutura social e que há 

um excesso constitutivo da representação para além do representado.  Tal excesso levaria a 

que as condições em que os sujeitos se encontram no momento de escolher tornam a 

escolha não livre. 

O processo de escolha dos representantes, contudo, não é o único que deve 

ser problematizado.  A Análise do Discurso permite que a própria evidência da 

representação seja questionada.  Pêcheux (1990[1982]) trata do surgimento do porta-voz 

no momento em que o discurso de resistência produz o acontecimento histórico que rompe 

o círculo de repetição. 

O porta-voz ocupa a posição de representante.  Coloca-se perante o outro e 

fala em nome de seus representados.  Acreditamos que “falar em nome de” significa de 
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modo diverso de “falar sobre” (MARIANI, 1996) sobretudo pelos procedimentos 

ritualísticos que definem o lugar imaginário do representante e lhe garantem a legitimação.  

A crítica de Pêcheux baseia-se no fato de o discurso do representante não 

ser um discurso relatado, já que nele não se encontra o discurso do representado.  O porta-

voz se coloca como representante de uma unidade, contrapõe o discurso revolucionário a 

um discurso dominante, afasta-se das contradições internas do próprio discurso que se 

pretende revolucionário e apaga os enunciados não relatados.   

A lógica da inversão se esgota de tanto recobrir as resistências e as 

revoltas imprevisíveis que adormecem sob os dispositivos e os 

programas.  Ela se esforça por remetê-los de antemão, “a seu 

lugar”, o que constitui justamente o índice do efeito de 

deslocamento que aí é induzido:  como se todos esses enunciados 

sem locutor, esses relatos geradores de acontecimentos sem porta-

vozes, esses efeitos discursivos que trabalham nas margens, sem 

enunciador legítimo, incomodassem a ordem revolucionária. 

(PÊCHEUX, 1990[1982], pp. 18-19). 

As massas, conclui Pêcheux, permanecem invisíveis e irrepresentáveis.  As 

resistências não previstas nos programas são resistências sem voz, sem porta-voz, e 

indesejadas porque não previstas.  Apesar disso, a escolha dos representantes e o ato da 

representação são tomados como meios de participação política democrática. 

Quanto aos direitos humanos universais, não são eles pré-políticos, 

designam espaço da politização, representam o direito à universalidade como tal.  A 

mobilização da ética, a oposição pré-política entre Bem e Mal, reside no fato da 

despolitização dos direitos humanos.  O uso atual de ética baseia-se, portanto, “num gesto 

violento de despolitização, de negação de toda e qualquer subjetivação politica do outro 

vitimizado”. 

Defende Žižek, dessa forma, que contra a passividade agressiva devemos 

afirmar uma atitude de agressão passiva como gesto político adequado na participação da 

vida sócio-ideológica.  Ressalta, todavia que a violência que tal ato pressupõe não é a 

passagem ao ato violenta, que só faz comprovar a impotência do agente, tampouco aquela 

cuja meta é a garantia de que nada mude efetivamente.  A violência dessa revolução 

política autêntica é aquele “ato violento que muda de fato as coordenadas básicas de uma 

constelação” (ŽIžEK, 2008[2006], p. 497).   

Sustenta que o lugar desse tipo de violência deve ser inaugurado por um 

gesto violento de recusa, um gesto de puro afastamento.   Neste sentido, a resistência não é 
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o gesto inicial, é a fonte da formação de uma nova ordem alternativa.  Trata-se de uma 

diferença paralática:  “a atividade frenética e engajada de construção de uma nova ordem é 

sustentada por um ‘Preferiria não’ que reverbera para sempre nela”.  O afastamento de 

“Preferiria não” (significante-transformado-em-objeto) não se reduz à atividade de “dizer 

não ao Império”, mas negar todas as formas de resistência que contribuem para a 

reprodução do sistema e que garantem a nossa participação no mecanismo. 

Interessa-nos esse deslocamento de olhar sobre os destinatários dos Direitos 

Humanos e os direitos de cidadania (direitos civis, políticos e sociais) a partir do 

questionamento da existência de um Sujeito universal e, consequentemente, de uma 

legislação consensual igualmente direcionada e aplicada a todos eles.  Importa também a 

questão da (não) aplicação daquela “legislação universal e consensual” como subsidiária 

na hipótese de privação dos direitos de cidadania.  Diante dessa circunscrição do espaço de 

politização no qual os sujeitos são inscritos, cabe identificar a atitude de resistência, se nos 

pontos de tensão identificados há um movimento de resistência na forma como prevista por 

Žižek:  um gesto de recusa que nega aquelas formas de resistência que só fazem contribuir 

para a reprodução das relações sociais existentes, fundadas no modo de produção 

capitalista. 

Nosso esforço neste capítulo foi percorrer um caminho partindo de uma 

análise do sujeito da atualidade – discursivizado como o sujeito-de-direito, pragmático –  

constituído não só pela suas relações sociais e com o Estado, mas decorrente de suas 

relações arcaicas com os estímulos externos e pulsionais.  A afirmação de Pêcheux, de que 

somos tomados por uma imperiosa necessidade de homogeneidade lógica e de viver em 

um mundo semanticamente normal, relaciona-se, de acordo com nossa proposta de leitura, 

à teoria da sexualidade infantil pensada por Freud.   

Se as reações do sujeito aos estímulos externos e pulsionais foram tomadas 

por Freud para o desenvolvimento de uma teoria da sexualidade, as reações à demanda por 

sentidos podem ser objeto da Análise do Discurso.  No discurso, tem-se um dos 

mecanismos por meio do qual o sujeito nomeia as fontes de sua infelicidade ao mesmo 

tempo em que tenta afastá-las, na busca da felicidade plena. 

Apresentamos, assim, o que pensamos ser o processo discursivo de 

categorização que, mobilizando algumas noções discursivas, permite-nos diferenciar entre 

uma categorização discursiva e uma categoria jurídica.  
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Pensamos a categorização jurídica como um processo discursivo que nos  

permite compreender a tensão entre os poderes Legislativo e Judiciário (duas das 

categorias do Estado) por meio da significação de categorias como a greve do servidor 

público. 

O processo de apresentação ao Poder Judiciário – via mandado de injunção 

– da demanda do direito de greve pelos servidores públicos – por intermédio das suas 

entidades de classe – vem sendo compreendido como meio de participação democrática 

dos trabalhadores, tanto por se fazerem representar judicialmente pelos seus sindicatos 

(direito à sindicalização) quanto pela oferta constitucional do instrumento jurídico de 

participação (procedimento judicial do mandado de injunção). 

Uma leitura discursiva, no entanto, nos levou a pôr em questão os sentidos 

de democracia, resistência e representação envolvidos neste processo e necessários para 

compreender as implicações do sentido de greve na relação entre os poderes constituídos. 
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6. UM CAMINHO POSSÍVEL PARA O PROCESSO DE CATEGORIZAÇÃO DE 

GREVE NO BRASIL. 

Necessário que ressaltemos que, apesar de termos a greve como objeto de 

análise, uma leitura discursiva nos faz considerar as condições de produção nas quais os 

enunciados são produzidos.  Por isso, greve é um significante que, nas condições de 

produção do capitalismo do século XXI, nomeia a interrupção do trabalho com a finalidade 

de protestar ou reivindicar.  Entendemos, todavia que, com este sentido, outros 

significantes já foram convocados em distintas condições de produção. 

A categoria discursiva greve, registrada em dicionário (HOUAISS, 2001) é 

assim significada conforme um certo funcionamento discursivo atual: 

cessação voluntária e coletiva do trabalho, decidida por 

assalariados para obtenção de benefícios materiais e/ou sociais, 

como melhoria das condições de trabalho, direitos trabalhistas, etc., 

ou ainda para se garantirem as conquistas adquiridas que, 

porventura, estejam ameaçadas de supressão. 2. Derivação por 

extensão de sentido. Cessação temporária e coletiva de quaisquer 

atividades, remuneradas ou não, em protesto contra determinado 

ato ou situação (específica ou relativa à sociedade como um todo); 

parede. 

Conforme vimos defendendo, a categoria jurídica greve é modalidade de 

categoria discursiva, mas é dela divergente em alguns aspectos. Entendemos que, para 

tratar desta categoria jurídica, necessário é que se atente para os sujeitos envolvidos e para 

as suas ações.  Interessa-nos, dessa forma, se há e como se dá a definição de atributos da 

categoria jurídica greve e se tal significante apaga/silencia o significante greve como 

categoria discursiva. Com este objetivo, procederemos a uma análise do processo 

discursivo de definição da categoria e de seus atributos.   

Em outras condições de produção, como no incipiente capitalismo brasileiro 

do século XIX, interromper o trabalho é “insurreição”.  Assim, no seu capítulo IV do título 

IV (dos crimes contra a segurança interna do Império, e pública tranquilidade), prescreve a 

lei de 16 de dezembro de 1830 – que manda executar o chamado “Código Criminal do 

Império” –:  

SD11 Julgar-se-ha commettido este crime, retinindo-se vinte ou 

mais escravos para haverem a liberdade por meio da força 

(BRASIL, 1830, art. 113, grifo nosso). 
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SD12 Se os cabeças da insurreição forem pessoas livres, incorrerão 

nas mesmas penas impostas, no artigo antecedente, aos cabeças, 

quando são escravos (BRASIL, 1830, art. 114, grifo nosso). 

SD13 Ajudar, excitar, ou aconselhar escravos á insurgir-se, 

fornecendo-lhes armas, munições, ou outros meios para o mesmo 

fim (BRASIL, 1830, art. 115, grifo nosso). 

Naquelas condições de produção, não é o significante greve o que 

comparece para denominar a conduta de interrupção do trabalho com a finalidade de 

reivindicar, e sim insurreição.  No Código Criminal do Império, são sujeitos da categoria 

insurreição os escravos (SD11) ou os livres e libertos (SD12 e SD13).  Quanto aos 

escravos, pune-se a conduta de fazer estourar e ressoar o próprio ato de insurreição ou dele 

participar por meio de força e com a finalidade de haver a liberdade (SD11).  Quanto aos 

livres, criminalizam-se as condutas de organização do movimento (SD12) e de 

aconselhamento aos insurgentes e fornecimento de meios para efetivação do ato (SD13), 

condutas essas que podem também ser imputadas aos escravos (SD12) 

A lei protege não só a propriedade do senhor de escravo, mas também 

aquilo que elege como a “segurança interna do Império” e a “tranquilidade pública”. 

Publicado para derrogar o Código Penal de 1890 antes que a redação 

original dos artigos 205 e 206 entrasse em vigor, o Decreto nº 1162, de 12 de dezembro de 

1890, pune a conduta de qualquer um que, por meio de ameaças e constrangimento, desvie 

os trabalhadores de seu local de trabalho (SD4) ou, ainda, qualquer um que, por meio de 

ameaça e violência, provoque cessação do trabalho com a finalidade de impor aos 

trabalhadores ou aos patrões o aumento ou diminuição de salário ou serviço (SD5). 

Aqui a lei elege o que denomina “liberdade do trabalho” como objeto de 

proteção e pune as condutas de violência (física ou psíquica) que busquem alterações da 

condição de trabalho e de salário. 

Em 1935, a lei nº 38 estabelece a “ordem social” como bem a proteger e, 

dessa forma, criminaliza as condutas de paralisação de serviços públicos.  

SD14 Instigar ou preparar a paralysação de serviços publicos, ou 

de abastecimento da população (BRASIL, 1935, art. 18, grifo 

nosso). 

SD15 Não se applicará a sancção deste artigo ao assalariado, no 

respectivo serviço, desde que tenha agido exclusivamente por 

motivos pertinentes ás condições de seu trabalho (BRASIL, 1935, 

art. 18, parágrafo único, grifo nosso). 
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SD16 Induzir empregadores ou empregados á cessação ou 

suspensão do trabalho por motivos estranhos ás condições do 

mesmo (BRASIL, 1935, art. 19, grifo nosso). 

A motivação da conduta afasta a culpabilidade do sujeito (e não o caráter de 

crime).  A motivação é, portanto, atributo da categoria.  É considerada crime e suscetível 

de sanção a interrupção do trabalho motivada por questões outras que não as condições do 

trabalho (SD15, SD16).  Também é crime instigar ou preparar a paralisação de serviços 

públicos (SD14).   

A greve é categorizada pela Constituição de 1937, que também cria a Justiça 

do Trabalho, institucionalizando a relação entre patrão e empregado. 

Para dirimir os conflitos oriundos das relações entre empregadores 

e Empregados, reguladas na legislação social, é instituída a Justiça 

do Trabalho, que será regulada em lei e à qual não se aplicam as 

disposições desta Constituição relativas à competência, ao 

recrutamento e às prerrogativas da Justiça comum. 

 SD17 A greve e o lock-out são declarados recursos anti-sociais 

nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores 

interesses da produção nacional (BRASIL, 1937, art 139, grifo 

nosso). 

A fim de proteger a “ordem econômica”, o trabalho, o capital e os 

“superiores interesses da produção nacional”, o texto constitucional de 1937 categoriza a 

greve e o lockout como recursos antissociais.  A categoria greve é, então, trazida pela 

Constituição como ilícita. Não estabelece um direito para o trabalhador, mas uma 

proibição, além de legitimar, com isso, condutas repressivas do Estado. 

A repressão estatal quanto às condutas de interrupção do trabalho, 

principalmente quanto à interrupção dos serviços públicos, é confirmada pela lei de 

segurança nacional de 1938 (BRASIL, 1938), que repete os preceitos da lei de 1935 e da 

Constituição de 1937. 

A Justiça do Trabalho, institucionalizada pela Constituição de 1937, é 

regulamentada pela Lei nº 1237 de 1939 (BRASIL, 1939).  Além de organizar a 

instituição, a lei também procura organizar as relações de trabalho, categorizando a 

suspensão e o abandono do trabalho: 

SD18 Os empregadores que. individual ou coletivamente, 

suspenderem o trabalho dos seus estabelecimentos, sem prévia 

autorização do tribunal competente. ou que violarem ou 

se recusarem cumprir decisão de tribunal do trabalho. proferida em 
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dissídio coletivo, incorrerão nas seguintes penalidades (BRASIL, 

1939, art. 80, grifo nosso). 

SD19 Os empregados que, coletivamente e sem prévia autorização 

do tribunal competente abandonarem o serviço, ou desobedecerem 

a decisão de tribunal do trabalho. serão punidos com penas de 

suspensão ate seis meses, ou dispensa. além perdas de cargo de 

representação profissional e incompatibilidade para exercê-lo 

durante o prazo de dois a cinco anos (BRASIL, 1939, art. 81, grifo 

nosso). 

SD20 Quando suspensão do serviço a desobediência ás decisões 

dos tribunais do trabalho for ordenada a por associação 

profissional, sindical ou não de empregados ou de empregadores, 

a pena será:  Si a ordem for ato da assembléia. cancelamento o do 

registo da associação da multa de 5:000$000 (cinco contos de 

réis) a 50:000$000 (cinquenta contos de réis) aplicada em dobro, si 

se trata de serviço público; Si a instigação, ou ordem, for ato 

exclusivo dos administradores, perda do cargo, sem prejuizo da 

pena cominada ao art. 83 (BRASIL, 1939, art. 82 e alíneas a e b, 

grifos nossos). 

SD21 Todo aquele que empregado ou empregador ou 

mesmo estranho ás categorias em conflito, instigar á prática de 

infrações previstas neste capítulo, ou se houver feito cabeça de e 

coligação de empregadores ou empregados, incorrerá :na pena de 

seis meses a três anos de prisão, sem prejuizo das demais sanções 

cominadas neste capítulo. Tratando-se de serviço público, ou 

havendo violência contra pessoas coisa, as penas prevista neste 

artigo serão aplicadas em dobro sem prejuizo de quaisquer outras 

estabelecidas neste capítulos e na legislação penal comum 

(BRASIL, 1939, art. 83 e § 1º, grifo nosso). 

Com a institucionalização das relações de trabalho, os atributos de 

“autorização do tribunal competente” (SD18, SD19) e “cumprimento à decisão do 

tribunal” (SD18, SD19, SD20) passam a fazer parte das categorias suspensão do trabalho e 

abandono do trabalho.  As categorias definem o ato de interromper o trabalho para 

desobedecer e se tornam mais complexas, com a previsão de um número maior de atores e 

de condutas proibidas.  São indicados como atores os empregadores (SD18, SD21), os 

empregados (SD19, SD21), as associações profissionais (SD20) e todo aquele estranho às 

relações de trabalho (SD21).  Se a suspensão atingir serviço público, a sanção é mais grave 

(SD20).  O  meio violento também é causa de aumento da pena (SD21). 

O caráter repressivo da ação do Estado na proteção da recente “organização 

do trabalho” torna-se mais evidente quando categoriza, desta vez por meio do Código 

Penal, o atentado contra a liberdade de trabalho, a paralisação de trabalho, seguida de 

violência ou perturbação da ordem e a paralisação do trabalho de interesse coletivo. 
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SD22 Atentado contra a liberdade de trabalho 

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça 

I - a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a 

trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em 

determinados dias. 

II - a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a 

participar de parede ou paralisação de atividade econômica 

(BRASIL, 1940, art. 197, grifos nossos). 

SD23 Paralisação de trabalho, seguida de violência ou 

perturbação da ordem 

Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, 

praticando violência contra pessoa ou contra coisa (BRASIL, 1940, 

art. 200, grifo nosso). 

SD24 Paralisação de trabalho de interesse coletivo 

Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, 

provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse 

coletivo (BRASIL, 1940, 201, grifo nosso) 

A dita “organização do trabalho” inclui a liberdade de trabalho (liberdade de 

exercício de profissão, prevista no art. 122, 9 da Constituição de 1937 e suspensa pelo 

Decreto nº 10.358, de 1942), a ordem e o interesse coletivo.  Pune-se aquele que participa 

de suspensão ou abandono coletivo de trabalho usando violência (SD23) e aquele que, 

mediante violência física ou psicológica constrange outrem a executar ou não executar 

atividade econômica (SD22). 

Também é punida a interrupção do trabalho que incida sobre obra pública 

ou serviço de interesse coletivo (SD24).  Pode-se ler, portanto, que a ordem que a norma 

visa a garantir inclui uma ordem pública, uma ordem social e uma ordem econômica. 

Ainda sob a vigência da Constituição de 1937, que proíbe o exercício da 

greve, é editado, em março de 1946, o Decreto Lei nº 9070, que regula a suspensão e o 

abandono coletivo de trabalho.  Essa nova fórmula de o Estado lidar com a questão das 

relações de trabalho, sobretudo com a interrupção do trabalho, tem influência dos acordos 

internacionais do pós-Guerra e culmina com a categorização da greve como atividade lícita 

na Constituição de 1946. 

Apresentamos, para fins de análise, alguns recortes do Decreto Lei 9070: 

SD25 A cessação coletiva do trabalho por parte de empregados 

sòmente será permitida, observadas as normas prescritas nesta lei. 

Cessação coletiva do trabalho é a deliberada pela totalidade ou pela 

maioria dos trabalhadores de uma ou de várias empresas, 
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acarretando a paralização de tôdas ou de algumas das respectivas 

atividades (BRASIL, 1946, art.2º e § 1º, grifos nossos). 

SD26 A cessação do trabalho, em desatenção aos processos e 

prazos conciliatórios ou decisórios previstos nesta lei, por parte de 

empregados em atividades acessórias, e, em qualquer caso, a 

cessação do trabalho por parte de empregados em atividades 

fundamentais, considerar-se-á, falta grave para os fins devidos, e 

autorizará a rescisão do contrato de trabalho (BRASIL, 1946, 

art.10, grifo nosso). 

SD27 O fechamento do estabelecimento ou suspensão do serviço 

por motivo de dissídio de trabalho em desatenção aos processos e 

prazos conciliatórios e decisórios, ou a falta de cumprimento 

devido às decisões dos tribunais competentes, importará para os 

empregadores responsáveis na obrigação do pagamento de salários 

em dôbro, sem prejuízo das medidas cabíveis para a execução do 

julgado. 

Em se tratando de atividades fundamentais, o tribunal competente 

poderá determinar a ocupação do estabelecimento ou serviço, 

nomeando depositário para assegurar a continuidade dos mesmos 

até que cesse a rebeldia do responsável (BRASIL, 1946, art.11 e 

parágrafo único, grifos nossos). 

Também nestes dispositivos comparece a defesa da “organização do 

trabalho”.  Reconhece-se como lícita a suspensão do trabalho desde que realizada nos 

limites da prescrição legal (SD25), que inclui o respeito às decisões dos Tribunais e dos 

prazos de conciliação (SD26, SD27).  São eleitos como atores tanto os empregados (SD26) 

quanto os empregadores (SD27).  A categoria suspensão de atividade fundamental é 

qualificada como falta grave, e sua sanção, a rescisão do contrato de trabalho (SD26). 

O dispositivo da Constituição de 1946 que categoriza a greve como 

atividade legal, só é regulamentado em 1964, pela Lei nº 4330 (BRASIL, 1964): 

SD28 Considerar-se-á exercício legislativo da greve a suspensão 

coletiva e temporária da prestação de serviços a empregador, por 

deliberação da assembléia geral de entidade sindical representativa 

da categoria profissional interessada na melhoria ou manutenção 

das condições de trabalho vigentes na emprêsa ou emprêsas 

correspondentes à categoria, total ou parcialmente, com a indicação 

prévia e por escrito das reivindicações formuladas pelos 

empregados, na forma e de acôrdo com as disposições previstas 

nesta lei. (BRASIL,1964, art. 2º, grifo nosso). 

SD29 A greve não pode ser exercida pelos funcionários e 

servidores da união, Estados, Territórios, Municípios e autarquias, 

salvo se se tratar de serviço industrial e o pessoal não receber 

remuneração fixada por lei ou estiver amparado pela legislação do 

trabalho (BRASIL,1964, art. 4º, grifo nosso). 

SD30 A greve será reputada ilegal: 
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Se não atendidos os prazos e as condições estabelecidas nesta lei 

(BRASIL,1964, art. 22, I, grifos nossos). 

SD31 Se tiver objeto reivindicações julgadas improcedentes pela 

justiça do Trabalho em decisão definitiva, há menos de 1 (um) ano 

(BRASIL,1964, art. 22, II, grifo nosso) 

SD32 Se deflagrada por motivos políticos, partidários, religiosos, 

sociais, de apoio ou solidariedade, sem quaisquer reivindicações 

que interessem, direta ou legitimamente, à categoria profissional 

(BRASIL,1964, art. 22, III, grifo nosso) 

SD33 Se tiver por fim alterar condição constante de acôrdo 

sindical, convenção coletiva de trabalho ou decisão normativa da 

Justiça do Trabalho em vigor, salvo se tiverem sido modificadas 

substancialmente os fundamentos em que se apoiam 

(BRASIL,1964, art. 22, IV, grifo nosso) 

Comparece novamente a questão da institucionalização das relações de 

trabalho que torna mais complexa a categoria cessação coletiva de trabalho com 

delineamento de maior número de atributos. 

Assim, a greve é legítima se exercida nos limites da lei, passando a 

constituir o “exercício legislativo da greve” (SD28).  Da análise de SD28, verificamos que 

acrescem-se aos atributos da categoria a deliberação de assembleia geral do sindicato, a 

finalidade de melhoria ou de manutenção das condições de trabalho, o vínculo dos 

trabalhadores à empresa, a indicação prévia das reinvindicações por escrito. 

Categoriza-se como greve ilegal a que define a interrupção do trabalho em 

desrespeito às determinações legais.  São seus atributos o não atendimento dos prazos 

legais (SD30), o desrespeito às decisões da Justiça do Trabalho e aos acordos extrajudiciais 

(SD31 e SD33), além da motivação política, partidária, religiosa ou social da greve 

(SD32). 

A greve dos servidores públicos continua sendo ilegal (SD29), aspecto que 

permanecerá até a promulgação da CRFB/88. 

Ao procedermos a historicização destes textos legais, buscamos empreender 

uma leitura discursiva dos dispositivos que nos permite compreender o processo de 

significação de greve na formação social brasileira.  É relevante a construção de uma 

memória do trato das relações de trabalho pelo Estado – principalmente no que se refere à 

interrupção do trabalho – e que nos leva a considerar, na definição da categoria, a relação 

entre os sujeitos, as ações a eles atribuídas, a finalidade e os meios de realização destas 

ações.  O trabalho da lei relaciona o trabalhador ao que categoriza como greve, 
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categorizando-o como grevista, aquele que interrompe atividade com a finalidade de 

reivindicar (algo).  Garante a lei dessa forma os efeitos de generalização e abstração. 

O regime escravista no Brasil, legítimo até fins do século XIX, designa uma 

relação de trabalho de exploração do escravo pelo senhor.  No entanto, em um período de 

definição daquilo que corresponde ao nacional, a eleição da segurança interna e da 

tranquilidade pública como bens a preservar é o que permite ao Estado criminalizar a 

insurreição, ou seja, criminalizar a conduta do escravo que “interrompe seu trabalho para 

reivindicar a liberdade” e, assim, intervir naquela relação inicialmente dual e privada 

(apesar da condescendência do governo).  Interromper o trabalho deixa de significar 

somente para o proprietário dos meios de produção e passa a significar também para o 

governo.  Tal atitude atenta contra uma “ordem pública ou social” definida e sustentada 

pelos aparelhos de Estado. 

Em outras condições de produção, com a institucionalização das relações de 

trabalho e com a definição e proteção do que se denominou “organização do trabalho”, 

passam a ser previstas as entidades sindicais de representação dos trabalhadores e a Justiça 

do Trabalho – instituição do Estado cujos agentes são detentores do saber jurídico – como 

atores desta relação.  Passa-se a proteger uma dita organização do trabalho e, contra ela, 

qualquer um pode atentar, o que amplia consideravelmente o número de atores, 

indeterminando as categorias dos que podem ser punidos por atividades consideradas 

ilícitas. 

Os atributos de deliberação coletiva (corporativismo), esgotamento de 

etapas de negociação (ritualização), notificação prévia dos empregadores (publicização) e a 

finalidade passam a fazer parte da categoria.  Assim, podemos dizer que, nessas condições 

de produção e com esses atributos, o direito de greve passa a ser a “interrupção do trabalho 

com a finalidade de melhoria ou de manutenção das condições de trabalho correspondentes 

à categoria”.  

O direito de greve do servidor público, como atividade lícita, só passa a 

considerar como atores a totalidade dos servidores públicos no texto da CRFB/88 e este é 

um acontecimento de interesse para nosso trabalho. 

Podemos, portanto, estabelecer um quadro com as denominações para a 

“interrupção do trabalho com a finalidade de protestar ou reivindicar”, seus sujeitos e 

características, que definem a categoria antes da Constituição de 1988 (ver Anexo 3). 
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Entendemos que a sequência de leis que se alteram umas as outras 

contribuem para a constituição de uma memória sobre os sentidos de “interromper o 

trabalho”.  Ainda que atualmente quase todas aquelas normas estejam revogadas (com 

exceção do Código Penal de 1940) e que, por isso, as categorias e atributos que 

inscreveram não possam mais ser coercitivamente impostos, passam a determinar sentidos 

que são reproduzidos ainda que não institucionalizados.   

Entender este processo é necessário para que compreendamos como se dá o 

processo de significação de greve do servidor público nas atuais condições de produção, 

nas quais a categoria foi nomeada pela Constituição (BRASIL, 1988, art. 37, VII) mas não 

teve seus atributos delineados. 

6.1. A categoria greve na Constituição de 1988. 

A CRFB/88 categorizou direito de greve no Capítulo II de seu Título II (dos 

direitos e garantias fundamentais, dos direitos sócias): 

SD34 É assegurado o direito de greve, competindo aos 

trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os 

interesses que devam por meio dele defender. 
A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 
Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

(BRASIL, 1988, art. 9º e §§, grifos nossos) 

Ao tratar da administração pública – capítulo VII do título III, da 

organização do Estado – também categoriza o direito de greve do servidor público: 

SD35 A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte:  o direito de greve será exercido nos termos e nos limites 

definidos em lei específica; (BRASIL, 1988, ART. 37 e inciso VII, 

grifos nossos). 

Em SD34, o sujeito da categoria greve é o trabalhador em geral, celetista, ou 

seja, aquele cujo contrato de trabalho (instrumento jurídico de definição de direitos e 

deveres) é regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.    

A Constituição cria uma demanda à significação ao entregar ao Legislativo 

a responsabilidade pela definição de “serviços ou atividades essenciais”, “necessidades 

inadiáveis”, além das “ações abusivas” e das respectivas penas a que estarão sujeitos os 
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grevistas.  As definições destes atributos estão na Lei nº 7783/89, que delimita as 

atividades essenciais e define as regras de conduta e respectivas penalidades aplicadas aos 

grevistas.  Ao Legislativo compete significar os atributos que restringem o direito. 

Com relação à categoria greve do servidor público há também a criação de 

uma demanda, todavia, diferente da greve, a demanda não se dirige à significação dos 

atributos da categoria, mas sim à significação da própria categoria (SD35).     

O Legislativo, a quem a Constituição reclama a determinação de sentidos, 

silencia.  Assim, greve do servidor público é categoria sem atributos.  Mas o silêncio não é 

sem sentido (ORLANDI, 2013[1992]), o silêncio é uma materialidade significante e a 

criação de categoria é um modo de apreensão de sentidos.   Greve do servidor público é 

importante para pensar que a criação de uma categoria não é garantia de estabilização de 

sentidos, e nem o silêncio que acompanha tal movimento de significação indica dispersão 

absoluta de sentidos.  A partir da inscrição da categoria, ainda que o Legislativo tenha 

silenciado quando a sua definição e/ou à definição de seus atributos, a categoria significa e 

é significada.  Cabe analisar como os sentidos dessa categoria operam socialmente. 

Categoria aberta à significação, greve do servidor público é 

institucionalizada e seus atribuídos definidos por outros discursos jurídicos que não a lei.   

Percebemos que a significação da categoria, a definição de seus atributos, 

vem carregada de um já-dito.  Há uma memória discursiva que dá sentidos à interrupção do 

trabalho. 

6.2. Processo discursivo de significação de greve do servidor púbico a partir de sua 

categorização. 

Na falta de uma lei que estabeleça os atributos da categoria greve do 

servidor público, o Judiciário, provocado pelos (representantes dos) servidores, é instado a 

se manifestar por meio do julgamento dos mandados de injunção. 

Ao tratar desta questão, o Judiciário se depara com uma memória de 

proibição, de criminalização do movimento dos trabalhadores do Estado e, no conflito 

entre o direito previsto na Constituição e esta memória de impedimento, cabe ao Judiciário 

significar a categoria jurídica. 

Apresentamos, para análise, alguns recortes dos julgamentos dos mandados 

de injunção 20-4/1994 e 712-8/2007. 
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SD36 Ausente a lei complementar que constitui o requisito de 

incidência e de operatividade da norma positivada no art. 37, VII, 

do Texto Constitucional, não se revela possível e nem legítimo o 

exercício do direito subjetivo nela contemplado, o que autoriza o 

uso da via injuncional. (BRASIL, 1994, p.19, grifos nossos) 

SD37 Os termos da lei complementar é que dirão quando o direito 

de greve poderá ser exercido pelo servidor público (BRASIL, 

1994, p. 20, grifo nosso). 

SD38 O direito de greve dos servidores públicos ainda não recebeu 

o tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o 

exercício dessa prerrogativa em consonância com imperativos 

constitucionais. (BRASIL, 2007, p. 432, grifo nosso). 

Nestes recortes, a referência do julgador à necessidade de edição de lei para  

tornar possível (SD36, SD37) e legítimo o exercício do direito (SD36).  É a lei o que 

garantirá o exercício do direito (SD38). 

O julgador procura também significar greve e, assim, estabelecer a diferença 

inicial entre greve e direito de greve: 

SD39 O legislador constituinte brasileiro, seguindo moderna 

tendência registrada no plano do direito comparado, buscou 

positivar mecanismos destinados a solucionar os conflitos coletivos 

instaurados entre os agente estatais e a Administração Pública, 

reconhecendo aos servidores civis, além da possibilidade de 

sindicalização (CF, art. 37, VI) – a titularidade do direito de greve 

(CF, art. 37, VII). (BRASIL, 1994, p. 9, grifos nossos) 

SD40 A greve é um fato, decorrendo a deflagração de fatores que 

escapam aos estritos limites do direito positivo. (BRASIL, 1994, p. 

36, grifo nosso) 

SD41 A greve é um fato que  historicamente não esperou pela lei 

para tornar-se uma realidade inextirpável da sociedade moderna, o 

que às vezes pretendeu o Direito positivo, e quase sempre 

condenado à inocuidade, foi proibí-la, foi vedá-la.  Quando, ao 

contrário, a própria Constituição a declara um direito, isso basta 

para impedir que, à falta de lei, o fato se considere ilícito (...) leio a 

cláusula como autorização para imposição futura de termos e 

limites ao exercício de um direito que, entretanto, não pode ficar 

paralisado à espera de lei. (BRASIL, 1994, p. 48, grifos nossos) 

SD42 A greve é a arma mais eficaz de que dispõem os 

trabalhadores visando à conquista de melhores condições de vida.  

Consubstancia poder de fato. (BRASIL, 2007, p. 394, grifo nosso). 

Antes de ingressar no mundo jurídico – antes de ser categorizada, portanto – 

a greve é um fato (SD40), uma realidade histórica (SD41), uma arma eficaz para a 

conquista de melhores condições, poder de fato (SD42). 
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A sua categorização se dá de modo a institucionalizar os mecanismos de 

negociação entre agentes estatais e a Administração Pública (SD39).  A greve, como 

vimos, quando ingressa no mundo jurídico, o faz pela via do controle, da proibição (SD41) 

e de imposição de limites pelo aparelho de Estado (SD40). 

Na Constituição de 1988, todavia, greve do servidor público é atividade 

lícita.  Pela primeira vez, tal categoria se apresenta como um direito, não como um fato 

vedado pelo Estado.  O julgador se depara com um já-dito que remanesce de outras 

categorizações do ato de “interrupção do trabalho pelos servidores públicos” e que, ainda 

que não possam mais ser impostos coercitivamente, se fazem presentes em tal processo de 

significação.  

SD43 Terão aplicação imediata todos os direitos e garantias 

fundamentais, desde que não obstados por uma expressa referência 

da lei a uma legislação integradora, nem por um vazio semântico 

tamanho que torne o preceito absolutamente dependente de uma 

integração normativa. Não pode o vazio semântico ser tão 

acentuado a ponto de forçar o magistrado a converter-se em 

legislador (BRASIL, 2007, p. 44, grifo nosso). 

SD44 A não-regulação do direito de greve acabou por propiciar um 

quadro de selvageria com sérias consequências para o Estado de 

Direito  (BRASIL, 2007, p. 431, grifo nosso). 

SD45 visa a disciplinar uma seara que hoje está submetida a um 

tipo de lei da selva.  Os representantes governamentais entendem 

que a regulação acabaria por criar o direito de greve dos servidores 

públicos (BRASIL, 2007, p. 430, grifo nosso). 

SD46 A partir daí temos um quadro que chamaria de "selvageria", 

porque a toda hora, basta abrir os jornais nesta particular fase do 

Brasil, e temos os anúncios vários de greve. (...) tudo isso que se 

diz não existir, dentro de um quadro de farisaísmo jurídico que tem 

que ser encerrado (BRASIL, 2007 pp. 464-465, grifos nossos). 

SD47 Estamos a ver o amontoado de greves sem nenhuma 

regulação.(...) Tudo à deriva, à falta de legislação. (BRASIL, 2007, 

p. 460, grifo nosso). 

Ainda que a Constituição tenha categorizado greve do servidor público, há 

silêncio quanto a sua significação e quanto aos seus atributos.  A categoria encontra-se 

esvaziada de sentido, e este “vazio semântico” demanda a atuação do Judiciário (SD43).   

A imagem da lei é a de marco de ordem e civilização.  Antes dela, a ação 

dos servidores é selvageria (SD44, SD45, SD46).  Na falta de lei falta rumo, impera a 

desordem (SD47). 
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Comparece no discurso do julgador, no lugar de detentor do saber jurídico, 

uma memória de proibição da greve e, ainda que não haja lei específica tratando da greve 

do servidor público, seus atributos são delineados de acordo com uma memória de greve. 

Diferente do argumento do STF em SD43, consideramos que a falta de lei 

não se traduz em um “vazio semântico”.  Ainda que não haja a definição de atributos, a 

categoria é significada de alguma maneira. 

Podemos compreender o processo de categorização de greve dos servidores 

públicos a partir do retorno desta memória de outras categorias que, em outras condições 

de produção, impuseram denominações para “interrupção do trabalho para reivindicar”. 

6.3. A memória da categoria greve nas denominações de greve. 

A segunda implicação da categorização de que trataremos é o seu  retorno 

no discurso dos sujeitos.  A repetição, no cotidiano, da memória das denominações uma 

vez impostas pela categorização; o movimento de repetição de sentidos definidos pela 

categoria e que comparecem nos discursos dos sujeitos ainda que não mais impostos 

coercitivamente. 

No período de elaboração deste trabalho, fomos capturados por um evento.  

Em maio de 2014, às vésperas da realização, no Rio de Janeiro, de jogos do Campeonato 

Mundial de Futebol, e ás vésperas do aniversário de um ano dos movimentos populares de 

junho de 2013, o município do Rio viu uma paralisação de várias categorias, entre 

trabalhadores celetistas e servidores públicos. 

Apesar de não ser objeto deste trabalho uma análise do discurso jornalístico, 

interessam-nos os recortes das notícias veiculadas nos jornais da época, nas quais 

comparece uma memória de greve que contribuirá na compreensão do seu processo de 

significação. 

SD48 Dissidentes rejeitam acordo e param 76% dos ônibus do Rio. 

(O Dia, 9/5/2014, p. 3, grifo nosso) 

SD49 À revelia do sindicato da categoria, um grupo de rodoviários 

dissidentes decidiu decretar greve.  A decisão de paralisar os 

ônibus foi tomada durante manifestação (...) onde o grupo 

aguardava o fim de uma audiência de conciliação, reunindo 

representantes do sindicato dos rodoviários, das empresas de 

ônibus e alguns líderes do movimento dissidente. (O Globo, 

Esportes, Caderno Especial, Greves, 13/05/2014, p. 3, grifos 

nossos) 
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SD50 A paralisação dos rodoviários seguiu o modelo da greve dos 

garis da Comlurb, no Carnaval.  Dissidentes do sindicato e 

contrários às negociações do acordo coletivo fechado, motoristas, 

cobradores e despachantes foram buscar apoio logístico e de 

pessoal de outras categorias. (O Dia, 9/5/2014, p. 3, grifos nossos) 

De acordo com o que recortamos das notícias de jornais, os rodoviários que 

cruzam os braços por não concordarem com o acordo firmado entre o sindicato da 

categoria e o sindicato patronal são denominados “dissidentes”.  Em SD50 há referência à 

greve dos garis do Rio de Janeiro na qual um grupo de funcionários, também por 

discordarem de um acordo firmado por intermédio de representantes, suspendeu suas 

atividades em fevereiro de 2014 – durante o carnaval carioca – e obteve êxito ao pressionar 

desta forma por melhorias nas relações de trabalho.   

Dissidente é aquele que rejeita os acordos da representação sindical (SD48, 

SD50), formando um grupo diverso daquele (SD49).  A denominação repete o imaginário 

da exigência de representação para legitimidade da greve. 

Outro elemento que comparece é a memória de uma condenação da 

motivação política da greve. 

SD51 O Presidente do Sintraurb [sindicato patronal] afirma que 

Hélio [tomado como líder da greve] tem pretensões políticas.  Essa 

greve é feita por uma minoria, afirma ele. (O Dia, 9/5/2014, p. 3, 

grifos nossos)  

SD52 Ontem correram boatos de que a greve seria incentivada por 

interesses políticos. (O Globo, 09/05/2014, p. 11, grifo nosso). 

SD53 O pior é que o inimigo é oculto. (O Globo, 09/05/2014, p. 

11, grifo nosso). 

SD54 Lamare afirmou que a motivação da greve deve ser 

investigada. – Essa greve deve ser investigada. É preciso saber se 

tem algum fundo político nessa história, quem é que está por trás. 

(O Globo, 9/5/2014, p. 10, grifos nossos) 

SD55 “Esse grupo de pouco mais de 300 rodoviários não está 

agindo sozinho”. (O Globo, 09/05/2014, p. 11, grifo nosso). 

Apesar de a lei de greve (BRASIL, 1989) não tratar da proibição ou 

ilegalidade de greve por motivação política,  na denominação de greve comparece essa 

memória de proibição decorrente de condições de produção autoritárias (SD51, SD52, 

SD54).  Além disso, é estabelecido o lugar de um grevista que age de acordo com as 

restrições legais e o lugar do outro, o Mal, (a minoria, SD51; o inimigo oculto, SD53; 
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quem está por trás, SD53; que atua em conjunto, SD55), cuja denominação se põe a fim de 

repetir as determinações legais. 

Na análise, percebemos que a denominação de greve cola numa memória 

que difere o significante “greve” de “direito de greve”.  Seus sentidos relacionam-se à 

ordem, a um ritual, finalidades específicas e a um corporativismo.   

Assim, nomeia-se como legítimo direito de greve a interrupção do trabalho 

com a finalidade de manter ou alterar as condições de trabalho.  A decisão pela interrupção 

não deve ser tomada pelos trabalhadores, diretamente, mas por intermédio de 

representantes (sindicato). 

Por outro lado, greve é qualquer ação que fuja àquela regularidade.  Trata-se 

da significação da interrupção do trabalho que carrega a memória de atitude criminosa, de 

desrespeito ao ritual, seja à ordem ou à legitimidade.  Ou ainda, de uma ação organizada 

para o crime. 

Como nas greves a que se referem as reportagens havia o questionamento de 

alguns trabalhadores quanto ao acordo firmado entre o sindicato da categoria e o 

empregador, os grevistas são denominados “dissidentes”, “dissidentes do sindicato”, 

“grupo dissidente”.  Repete-se o imaginário do corporativismo.  Somente o sindicato é 

instituição legitimada a reivindicar e negociar os direitos dos trabalhadores, estabelece-se a 

posição do “outro”, o Mal que é deslegitimado a fim de reafirmar a posição do “um” 

(BADIOU, 1995[1993]).  Por isso, diz-se que quem faz a greve não é rodoviário, são 

outras pessoas, ou que o grupo não age sozinho ou, ainda, que se trata de um inimigo 

oculto.  O ato não vinculado ao sindicato é também deslegitimado com a minimização do 

movimento. 

A categorização cria efeitos de evidência de greve como movimento 

dependente da intervenção do sindicato (corporativismo) e com finalidades estritas às 

condições imediatas de trabalho.  E se, em princípio, o Estado impõe tais sentidos por meio 

da coerção, posteriormente eles são repetidos no cotidiano por meio das denominações e 

legitimam sentidos uma vez categorizados. 
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7. O IMAGINÁRIO DE LEGISLATIVO E DE JUDICIÁRIO A PARTIR DA 

CATEGORIZAÇÃO DE GREVE. 

Se dissemos que, no Estado de Direito, a um direito corresponde um dever.  

Se direitos e deveres só se concebem em contraposição uns aos outros, podemos, por meio 

do processo de paráfrase, apresentar às normas constitucionais, em princípio concessivas 

de direitos, seus deveres correlatos e a respectiva tensão que se coloca entre eles.  

Retomemos a SD9: 

SD9 conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de 

norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e 

liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 

nacionalidade, à soberania e à cidadania (BRASIL, 1988, art. 5, 

LXXI, grifo nosso); 

Na ausência de edição de lei pelo Poder Legislativo, a Constituição prevê 

para o servidor público o direto de prestação jurisdicional do Estado via mandado de 

injunção (SD9).  A previsão deste direito cria o dever de julgamento do mandado de 

injunção pelo Judiciário.  Estabelece-se, assim, uma tensão entre os servidores públicos e o 

Judiciário.  Além disso, no confronto entre o dever de edição da norma pelo Legislativo e o 

dever de controle da omissão pelo Judiciário, constitui-se a tensão entre estas duas 

subcategorias de Estado. 

A Constituição também prevê para os cidadãos o direito de edição de norma 

que regulamente os direitos e liberdades previstos em seu texto (SD9).  Os servidores 

públicos têm direito à edição de lei regulamentadora que defina os termos e limites para o 

exercício do direito de greve (SD35).  Ao lado deste direito, estabelece-se o dever do 

Legislativo de regulamentar a norma constitucional que prevê o direito de greve do 

servidor público.  Determina-se uma tensão entre os sujeitos servidores públicos e o 

Legislativo. 

Em SD35, a CRFB/88 prevê o direito de greve dos servidores públicos.  Em 

relação de oposição constitutiva, a este direito se coloca o dever do Estado-empregador de 

respeitar/tolerar a interrupção do trabalho pelos servidores públicos com a finalidade de 

protestar ou reivindicar algo. 

Como vimos, a CRFB/88 insere no corpo normativo brasileiro o direito de 

greve do servidor público.  Discursivamente, portanto, a greve do servidor público é 

ressignificada como direito de greve do servidor público e, em princípio, tem atributos 
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definidos em lei. Assim, a reivindicação do servidor está  subordinada aos critérios de 

legalidade determinados pelo Estado, seja pelo enquadramento do ato do servidor grevista 

dentre os atributos determinados pelo Legislativo para a categoria greve ou, na falta da 

edição de lei, pelo enquadramento nos atributos determinados pelo Judiciário por meio de 

procedimentos como o mandado de injunção. 

A leitura do funcionamento discursivo do mandado de injunção e da greve 

do servidor público na CRFB/88 nos permite questionar a evidência de greve como direito. 

 A inscrição da greve como categoria garante ao Estado o controle do ato dos servidores, já 

que a definição de atributos circunscreve os limites de ação do servidor grevista sujeitando 

aquele que ultrapassar os limites definidos às sanções do Estado. 

De acordo com a memória discursiva de greve, o direito de greve é o direito 

de agir nos limites determinados/tolerados pelo Estado para aquela categoria, é o dever de 

agir em conformidade com a lei.  Ao dever do servidor grevista de enquadrar suas ações 

aos atributos da categoria corresponde o direito do Estado de punir aquele que (todo aquele 

que) agir em desacordo com os preceitos legais. 

Silente o Legislativo quanto à definição de atributos ou quanto ao 

estabelecimento dos limites entre o legal e o ilegal, entre o permitido e o sancionável, cabe 

ao servidor dirigir-se ao Judiciário.  É o Estado quem determina o instrumento por meio do 

qual o servidor deve apresentar sua demanda:  o mandado de injunção.  Ao dever do 

servidor de apresentar o mandado de injunção corresponde o direito do Estado de indeferir 

o pedido formulado por meio diverso. 

Do texto do voto que fundamentou a decisão do STF no mandado de 

injunção 20-4/1994, recortamos as seguintes sequências: 

SD56 O legislador constituinte brasileiro, seguindo moderna 

tendência registrada no plano do direito comparado, buscou 

positivar mecanismos destinados a solucionar os conflitos coletivos 

instaurados entre os agentes estatais e a Administração Pública, 

reconhecendo aos servidores civis – além da possibilidade da 

sindicalização – a titularidade do direito de greve (BRASIL, 

1994, p. 19, grifo [sublinhado] nosso) 

SD57 O Congresso Nacional desempenha, nesse contexto, a 

relevantíssima função de sujeito concretizante da vontade 

formalmente proclamada na Constituição. (BRASIL, 1994, p.  19, 

grifo nosso). 

SD58 O ato estatal em questão não foi editado, o que configura o 

estado em mora em que evidentemente incidiu, já passados quase 
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seis anos da promulgação da Constituição, o Poder Legislativo 

da União. (BRASIL, 1994, p. 24, grifos [sublinhados] nossos) 

SD59  O inadimplemento da prestação legislativa pelo Congresso 

Nacional, precisamente por caracterizar situação configuradora de 

lacuna técnica, equivale, no que concerne ao direito de greve, a 

uma virtual interdição tácita do seu exercício pelos servidores  

públicos civis (BRASIL, 1994, p. 24, grifo nosso). 

SD60 A inertia deliberandi do Congresso Nacional – 

objetivamente configurada pela omissão legislativa no desempenho 

do seu poder-dever de editar a lei complementar – está a impedir a 

prática dessa expressiva liberdade de ação coletiva (BRASIL, 

1994, p. 24, grifo nosso). 

SD61 Nem se diga, finalmente, que a norma inscrita no art. 37, 

VII, da Constituição, por não estipular prazo para o Congresso 

Nacional editar a lei complementar exigida pelo texto 

constitucional, não contemplaria, em consequência, qualquer 

ordem de legislar, razão pela qual não se justificaria a alegação de 

consciente e voluntária inatividade do legislador. (BRASIL, 1994, 

p. 27, grifos [sublinhados] nossos). 

A CRFB/88, à época da decisão do MI 20-4/1994, completava seis anos. 

 Promulgada após um longo período de ditadura militar, a Constituição era comemorada 

como ápice do processo de redemocratização. 

Ao inserir no sistema processual brasileiro o mandado de injunção e ao 

redefinir direitos e deveres, responsabilidades e atribuições dos três poderes – 

categorizando-os, portanto – a CRFB/88 pôs nas mãos do Judiciário a tarefa de controlar a 

tensão constitutiva da relação entre os sujeitos e o Estado.  Além disso, ao prever como 

princípio fundamental do Estado a independência e harmonia dos poderes, acirrou a tensão 

entre Legislativo e Judiciário ao indeterminar as fronteiras e deixar abertos os limites da 

atuação de cada um deles (BRASIL, 1988, art. 2º). 

O Poder Judiciário é colocado neste campo onde deve conciliar a tensão 

entre os sujeitos (cidadãos) e o Estado (SD56) ao mesmo tempo em que suas ações – os 

deveres que lhe foram atribuídos em sua categorização – deve manter a harmonia com as 

outras categorias do Estado. 

Dessa forma, na decisão do MI 20-4/1994, o Judiciário põe o Poder 

Legislativo no lugar de subcategoria de Estado e, assim, detentor de direitos e deveres, 

responsabilidades e atribuições.  Assim, o Congresso tem a função de sujeito concretizante 

da vontade constitucional (SD57) e tem o poder-dever de editar lei (SD60).  A relação 

entre os cidadãos e o Congresso Nacional é contratual bilateral, o que permite que o 
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devedor seja declarado inadimplente por encontrar-se em mora com suas obrigações 

(SD58, SD59). 

O Congresso é personificado, desempenha função (SD57), edita lei (SD61).  

A ele é atribuído, conforme formalmente proclamado na Constituição (SD57), um poder 

dever de legislar (SD60) que não contempla, no entanto, qualquer ordem de legislar 

(SD61), mas que configura a incidência em estado de mora do Congresso (SD58) em 

virtude do inadimplemento da prestação legislativa (SD59). 

Ainda que o Congresso Nacional tenha sido personificado, concebido como 

pessoa – sintaticamente, com a anteposição do artigo ao nome, ao qual se segue um verbo 

(SD57, SD61) – e que a sua omissão ou inércia seja um desrespeito à norma, ao poder-

dever de legislar (SD60), a ele não pode ser aplicada sanção (SD61).  Neste caso, o 

Judiciário se identifica ao imaginário de categoria de Estado com atribuições 

sancionatórias e corretivas a quem cabe relacionar uma conduta a um tipo e apurar os 

elementos ditos subjetivos – também previstos em lei – que permitem que aquele que 

praticou a conduta proibida seja punido.  Assim, como não há obrigação expressa de 

legislar em tempo determinado, a omissão não pode configurar o dolo (vontade livre e 

consciente de provocar o dano), principal elemento subjetivo para a responsabilização.  A 

ausência de edição de lei não pode ser punida, já que falta aos legisladores um dos 

requisitos de culpabilidade. 

SD62 Essa situação de inércia do aparelho de Estado faz emergir, 

em favor do beneficiário do comando constitucional, o direito de 

exigir uma atividade estatal devida pelo Poder Público, em ordem a 

evitar que a abstenção voluntária do Estado frustre, a partir desse 

comportamento omissivo, a aplicabilidade e a efetividade do 

direito que lhe foi reconhecido pelo próprio texto da Lei 

Fundamental (BRASIL, 1994, p. 28, grifos nossos). 

SD63 O Poder Legislativo, nesse contexto, está vinculado 

institucionalmente à concretização da atividade governamental que 

lhe foi imposta pela Constituição, ainda que o efetivo desempenho 

dessa incumbência constitucional não esteja sujeito a prazos pré-

fixados. (BRASIL, 1994, p. 28, grifos nossos). 

SD64 Desse modo, a inexistência da lei complementar reclamada 

pela Constituição reflete, de forma veemente e concreta, a 

inobservância, pelo Poder Legislativo, dentro do contexto temporal 

referido, do seu dever de editar o ato legislativo em questão, com 

evidente desapreço pelo comando constitucional, frustrando, dessa 

maneira, a necessidade de regulamentar o texto da Lei Maior, o 

que demonstra a legitimidade do reconhecimento, por esta 
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Suprema Corte, da omissão congressual apontada. (BRASIL, 1994, 

p. 30, grifos nossos) 

O Poder Legislativo está vinculado institucionalmente à concretização da 

atividade governamental a ele imposta pela Constituição (SD64), o dever imposto pelo 

Estado, de editar ato legislativo (SD65).  A inércia do Legislativo – categoria do aparelho 

de Estado – faz emergir o direito de exigir do Estado uma atividade estatal devida pelo 

próprio poder público (SD63).  O desapreço do Legislativo pelo comando constitucional 

legitima o reconhecimento, pelo Judiciário (por intermédio do STF), da omissão do 

Congresso (SD65). 

Em SD63, apresenta-se um argumento que, em princípio, parece 

tautológico:  cabe ao servidor dirigir-se ao Estado para questionar uma abstenção do 

próprio Estado (SD63).  Em SD64, no entanto, há uma identificação com a categorização 

de Estado e com sua subcategorização decorrente da definição de atributos de Legislativo e  

Judiciário.  Na separação de poderes, cabe ao Legislativo produzir leis e, ao Judiciário, 

julgar tal omissão (SD65).  A definição de direitos e deveres, responsabilidades e 

atribuições que categoriza Poder Legislativo e Poder Judiciário afasta a tautologia que, em 

princípio, prevê atributos conflitantes para a mesma categoria. 

Naquele jogo explicitação/silenciamento com a referência às subcategorias 

de Estado por termos genéricos – aparelho de Estado, Poder Público, Estado (SD61), 

governo (SD63) – ao mesmo tempo em que há silenciamento da tensão Judiciário-cidadão 

e a omissão/responsabilidade deste poder, abre-se espaço para a movimentação dos 

sentidos e do imaginário de Judiciário. 

A sanção pelo descumprimento do dever é moral.  O modo de se referir à 

Constituição mostra a importância do comando normativo, que enfatiza sua relevância e 

exigibilidade:  Constituição (SD57) < Lei Fundamental (SD62) < Lei Maior (SD65).  A 

polissemia traz um crescente peso da norma no decorrer do texto e, em consequência, a 

responsabilidade de quem a desrespeita. 

Como vimos, o Papa salienta que a atividade dos sindicatos deve ser 

entendida como uma prudente solicitude pelo bem comum (SD6) e a greve é reconhecida 

como um método de proceder legítimo (SD7).  

Em SD6 e em SD7, portanto, ao lado das leis civis – sejam elas 

determinadas pelo Estado ou por padrões de comportamento – coloca-se a questão 

religiosa como argumento primeiro à responsabilização do Congresso Nacional.  Além de 
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a greve ser categorizada pelo Estado, é reconhecida sua legitimidade pela doutrina social 

católica.  O efeito de sentido deste argumento religioso é o de que a omissão do Congresso 

em editar a norma regulamentadora, além de representar o descumprimento de um poder-

dever atribuído pela Constituição (SD60), um desapreço pelo comando constitucional 

(SD64), um desrespeito ao cidadão, é também uma afronta moral, aproximando-se de um 

pecado. 

No campo de tensão entre o Judiciário e o cidadão, o julgador não 

reconhece como dever seu prover a regulamentação da norma constitucional e, assim, 

garantir o exercício do direito.  Discursivamente, o Judiciário, como subcategoria do 

Estado, recusa-se a definir os atributos da categoria greve.  O julgador afasta a tensão 

cidadão-Judiciário (direito à norma em oposição ao dever de normatizar) inserida no 

conflito e dá enfoque à tensão cidadão-Legislativo, o que se marca discursivamente no 

silenciamento das atribuições do Judiciário. 

Todo o texto da decisão aborda a tensão decorrente da conduta omissiva do 

Legislativo.  É possível identificar marcas linguísticas que apontam para o silenciamento 

da responsabilidade do Judiciário, como a polissemia para Estado:  as categorias de Estado 

são generalizadas como aparelho de Estado e Poder Público (SD62).  Trata-se de um jogo 

de silenciar e explicitar pois, ao tratar da inércia do aparelho de Estado e do dever de agir 

do Poder Público, apesar de não explicitada a inércia do Judiciário, seu dever de agir, estes 

atributos estão também ali presentes, silenciados, nos termos genéricos que definem o 

Estado como totalidade. 

A questão do exercício do direito de greve é tratada no MI 20-4 /1994 como 

derivada da relação contratual entre cidadãos servidores públicos e Legislativo.  O 

julgador, na posição de algoz, tem o dever de enquadrar as condutas como lícitas ou ilícitas 

e, neste último caso, aplicar as sanções previstas.  Todavia, por respeito à legalidade e na 

falta dos requisitos legais, deve se abster de reprovar a conduta omissiva dos legisladores. 

Contudo, a Constituição determina ao Legislativo o dever de legislar e dá ao cidadão o 

direito de requerer a regulamentação dos seus direitos.  Ademais, o direito de greve é 

reconhecido pela doutrina católica, argumentos que dão efeito de imoralidade à conduta 

omissiva do Legislativo.  Ainda na posição de algoz, o julgador se exime da atribuição de 

aplicar pena, constata a omissão do Legislativo e impõe a culpa moral ao Congresso 

Nacional (SD65): 
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SD65 Vistos, relatados e discutidos este autos, acordam os 

Ministros em deferir o pedido de mandado de injunção para 

reconhecer a mora do Congresso Nacional em regulamentar o art. 

37, VI, da Constituição Federal e comunicar-lhe a decisão, a fim de 

que tome as providências necessárias à edição da lei complementar 

indispensável ao exercício do direito de greve pelos Servidores 

Públicos Civis (BRASIL, 1994, p. 2, grifos nossos) 

7.1. Implicações da significação de mandado de injunção na relação entre os poderes 

constituídos. 

No mandado de injunção nº 712/2007 (BRASIL, 2007), como vimos, o 

julgador significa o procedimento judicial como remédio (SD8), imagem que se repete em 

outras sequências discursivas: 

SD66 O desprestígio da Constituição – por inércia de órgãos 

meramente constituídos – representa um dos mais graves 

aspectos da patologia constitucional, pois reflete inaceitável 

desprezo, por parte das instituições governamentais, da 

autoridade suprema da Lei Fundamental do Estado (BRASIL, 

2007, p. 520, grifos [sublinhado] nossos). 

 

SD67 O que proponho, é que o mandado de injunção não seja 

configurado como mecanismo de desespero, para suprir o que o 

Congresso não faz, perpetuando e dando suporte à patológica 

omissão legislativa. (BRASIL, 2007, p. 598, grifos nossos). 

Significar o mandado de injunção como remédio (SD8) não só dá pistas de 

uma imagem do Estado como corpo orgânico, como também demonstra a identificação do 

Judiciário com a categorização de Estado, polarizado a partir da subcategorização 

decorrente da atribuição de direitos e deveres ao Judiciário, ao Legislativo e ao Executivo. 

O mandado de injunção é remédio (SD8) e a inércia e omissão do Estado 

são patologias (SD66 e SD67). 

O significante remédio autoriza uma nova leitura da relação entre 

Legislativo e Judiciário.  O procedimento judicial é remédio, o que inscreve uma posição 

de quem responde pela detecção do mal e é capaz de sugerir a cura.  A existência de um 

mal a ser combatido inscreve, por outro lado, o lugar de um agente transmissor do mal. 

O Judiciário se coloca na posição de detentor do saber, identifica a inércia 

como patologia, o Legislativo como o agente responsável pelo mal e ministra o mandado 

de injunção na busca da cura.  
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O julgador identifica-se com a sua posição na categorização do Estado, 

reconhecendo os lugares daquele que é responsável pela produção de lei e daquele a quem 

cabe a supressão da falta. 

Nesta decisão, o Judiciário identifica-se como categoria do Estado.   

Reconhecendo um lugar de produtor de lei e um lugar de julgador, continua identificando-

se à atribuição de algoz, de responsável por identificar uma conduta delituosa e de aplicar a 

pena devida, como visto no MI 20-4/1994 (BRASIL, 1994), todavia, no MI 712-8/2007 

(BRASIL, 2007) ao lado de reconhecer-se algoz, o Judiciário identifica-se com a posição 

de detentor de saber jurídico e de responsável por reparar um mal, por suprimir uma falta.  

O julgador identifica-se com o lugar de tampão de uma falta inscrita pelo texto 

constitucional (SD9). 

SD68 De resto, uma sistêmica conduta omissiva do Legislativo 

pode e deve ser submetida à apreciação do Judiciário (e por ele 

deve ser censurada) de forma a garantir, minimamente, direitos 

constitucionais reconhecidos. (BRASIL, 2007, p. 436, grifo nosso). 

SD69 Não estamos substituindo o Legislativo.  Estamos 

simplesmente fazendo prevalecer a Constituição.  Função de 

guardiões da Constituição.(BRASIL, 2007, p. 466, grifos nossos). 

SD70 É preciso superar uma visão estática, tradicional, do 

princípio da separação dos poderes, reconhecendo-se que as 

funções que a Constituição atribui a cada um deles, na complexa 

dinâmica governamental do Estado contemporâneo, podem ser 

desempenhadas de forma compartilhada, sem que isso implique a 

superação da tese original de Montesquieu. (BRASIL, 2007, p. 

478, grifos nossos). 

SD71 O mandado de injunção é um mecanismo extremamente 

prestigiador do Poder Judiciário, habilitando este Poder a, 

heterodoxamente, embora, atuar ali nos flancos, ali no espaço vago 

deixado intencionalmente pelo Poder Legislativo, (BRASIL, 2007, 

pp. 530-531, grifos nossos). 

A conduta omissiva do Legislativo deve ser submetida ao Judiciário, a este 

cabendo censurar tal conduta e garantir os direitos previstos na Constituição  (SD68).  Os 

atributos definidos pela Constituição para as categorias  Legislativo e  Judiciário devem 

ser compartilhados (SD70), por isso, a ação do Judiciário não interfere nas atribuições do 

Legislativo, trata-se do exercício da função de guardião da Constituição (SD69).  O 

Judiciário está limitado a atuar no vazio deixado intencionalmente pelo Legislativo 

(SD71). 
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Comparece ainda a memória que vincula a legalidade da greve ao 

corporativismo e a um ritual.  O servidor público sem representação é frágil, fraco (SD72) 

devendo, por isso, ser representado pela entidade de classe (SD73):  

SD72 O frágil diálogo servidor, individualmente considerado, e a 

Administração Pública cedeu lugar a outro em que os mais fracos 

envolvidos na relação jurídica atuam em conjunto e, por isso, 

passam a dispor de tom de voz mais audível (BRASIL, 2007, p. 

610, grifos nossos). 

SD73 Incumbirá ao Sindicato dos Trabalhadores do Poder 

Judiciário do Estado do Pará a representação dos servidores 

(BRASIL, 2007, p. 619, grifo nosso). 

No MI 712-8/2007, o julgador se coloca na posição de algoz, identifica a 

conduta a ser punida e, neste caso, encontra-se legitimado a agir, pois há intenção do 

Legislativo em deixar um espaço vago (SD71).  O Judiciário não só julga a omissão, mas 

supre a falta gravosa do Legislativo (SD74): 

SD74 O Tribunal conheceu do mandado de injunção  e propôs a 

solução para a omissão legislativa com a aplicação da Lei nº 7.783, 

de 28 de junho de 1989, no que couber (BRASIL, 2007, p. 627). 

A vontade livre e consciente do Legislativo em praticar a conduta omissiva 

preenche os requisitos de culpabilidade e autoriza sua condenação.  Mais do que isso, o 

Judiciário se identifica com o lugar que lhe é definido pela Constituição e supre a falta 

maliciosa do Legislativo propondo solução para a omissão legislativa (SD74).  

Na urgência de significação, a falta de atributos específicos é suprida com a 

os atributos definidos para greve dos trabalhadores em geral. 
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8. OUTRA CONCLUSÃO 

A norma (a lei, a língua) nunca está isenta das implicações do movimento de 

sentidos. 

Judiciário e Legislativo são palavras.  São inscritos nas normas da língua, 

dicionarizados, nomes, substantivos, adjetivos.  Mas são também inscritos nas normas do 

Estado.  Categorias.  Suas obrigações, seus deveres e prerrogativas encontram-se inscritos 

na norma constitucional e são impostos pelos aparelhos repressivos de Estado. 

Os sentidos nos são impostos. 

Os direitos e deveres que constituem as atribuições de cada categoria são 

ficções historicamente impostas por outras categorias:  Estado e sociedade civil.  Estado é 

categoria que constitui, em uma dicotomia ambígua,  sociedade civil.   

Categorias que se diferenciam no mesmo movimento em que se legitimam 

pela contradição de direitos e deveres.  O Estado, por si ou por suas instituições, impõe 

sentidos coercitivamente por meio de seus aparelhos repressivos.  Reproduzindo tal 

movimento, a sociedade civil impõe sentidos e dá legitimidade à ação do Estado. 

Injunção ao dizer.   

O infans é desafiado à reagir aos infinitos estímulos que o fustigam 

incessantemente.  Deseja o conforto do seio materno que supre suas carências pelo 

alimento e conforta seu desespero.  Deseja mais, deseja que a falta lhe seja suprida. 

A civilização exige o Basta!, o limite à ilimitabilidade imperturbável e 

perturbadora de pulsões e define as bordas do sujeito.   

Como condenar o sujeito pragmático, fustigado pela necessidade de 

homogeneidade lógica? Como condená-lo por desejar sempre que a falta seja suprida? 

Quando a Constituição de 1988 inscreve a categoria greve do servidor 

público, denomina a greve, mas o faz de forma qualificada porque impõe um sentido.  No 

mesmo movimento, todavia, inscreve a falta, já que os atributos da categoria devem ser 

definidos por lei,  pelo Legislativo.  Tomado pela injunção à completude, ao se deparar 

com a falta de atributos, o sujeito pragmático exaspera-se.  Deve nomear a razão da sua 

infelicidade e buscar a cura que levá-lo-á à felicidade plena.  Legitima assim a 

categorização ao significar greve do servidor público, greve e greve ilegal a partir de uma 

memória discursiva dessas categorias que, recalcada, retorna nessa urgência de 

significação. 
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Em princípio impostos pelos aparelhos repressivos de Estado, os atributos 

da greve lícita constituem o discurso da sociedade civil, retomando sentidos que 

compareceram em outras condições de produção e permitem condenar a greve com fins 

políticos, não corporativista e não ritualística. 

A Constituição também inscreve o instrumento jurídico a ser utilizado como 

remédio para suprir a impeditiva falta de lei.  O mandado de injunção é o instrumento 

jurídico por meio do qual o sujeito pragmático, ansioso por significar, dirige-se ao Estado-

julgador para denunciar a omissão do Estado-legislador no cumprimento de uma obrigação 

imposta pelo Estado-provedor e que impede que o sujeito exerça outro direito a ele 

garantido pelo Estado-promotor. 

Festejado como meio democrático de participação do cidadão, o mandado 

de injunção é remédio, phármakon, significa entre o medicamento e o veneno.  Trata-se de 

um modo previsto – imposto? – pelo Estado para que o sujeito dele participe.  Pelo 

mandado de injunção, o servidor-público-representado-por-sua-entidade-de-classe legitima 

o procedimento judicial como meio de efetivar seu direito e também legitima o Judiciário 

como categoria a quem incumbe a supressão da falta. 

Mandado de injunção é phármakon, categoria significada entre o 

democrático e o totalitário, entre a liberdade e a censura.  É meio de o Estado fazer com 

que se diga o que quer ouvir, limitação de sentidos.   

Quando o sujeito apresenta sua demanda no mandado de injunção, põe em 

destaque a tensão constitutiva das categorias Legislativo e Judiciário, tensão decorrente da 

definição dos direitos e atribuições dessas categorias.   

No processo de significação das categorias greve e greve do servidor 

público o Estado-julgador também significa Poder Judiciário e Poder Legislativo, já que a 

significação daquelas categorias depende da definição dos atributos destas. 

A demanda apresentada ao Judiciário é demanda por significação, pela 

supressão de uma falta, demanda pela ocupação de um lugar de silêncio.  Apesar de, ao 

apresentar o mandado de injunção ao Judiciário, o servidor legitimar a posição de tampão 

de uma falta e de reproduzir a ideia de tecnicismo e precisão, os sentidos são moventes, a 

falta é constitutiva e a demanda por sentidos não é suprida pela decisão judicial. 

Deparar-se com o silêncio é incômodo.  Ainda pior é deparar-se com a 

palavra em algum momento já significada e, a partir dali, enquadrar objetos. 

Deparamo-nos com a “conclusão”. 
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Quantos outras conclusões já houve? Nenhuma igual à outra.  São sempre 

“conclusão”, mas sempre outra conclusão.   

Sentido é também sentir, é sensação.  Assim como o branco e o preto são 

sensações decorrentes da incidência da luz e do olhar do observador, o sentido das palavras 

é a sensação decorrente das condições históricas de sua produção e da posição ocupada 

pelo sujeito que as profere. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

ANEXOS 

ANEXO  1 

 



120 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

ANEXO 3 

 

 



122 

 

 

 



123 

 

 

 

 



124 

 



125 

 

ANEXO 4 

 



126 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado: notas sobre os aparelhos 

ideológicos de estado (AIE). Tradução de Walter José Evangelista e Maria Laura 

Viveiros de Castro. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985[1976]. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Nascer. Fala, Amendoeira. São Paulo : Companhia 

das Letras, 2012[1957]. Pp. 155-158. 

ANDRADE, Oswald de. O manifesto antropófago. In: TELES, Gilberto Mendonça. 

Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro: Apresentação e Crítica dos 

Principais Manifestos Vanguardistas. 3ª ed. Petrópolis: Vozes; Brasília: INL, 1976. 

BADIOU, Alain. Ética : um ensaio sobre a consciência do mal. Tradução de Antonio 

Transito e Ari Roitman. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1995[1993]. 

______. A ideia do comunismo. In BADIOU, Alain; ẐIẑEK, Slavoj.  A Hipótese 

Comunista. São Paulo : Boitempo. 2009. Disponível em 

http://ideiaeideologia.com/wp-content/uploads/2013/02/Badiou-A-Ideia-do-

Comunismo-.pdf. Consulta em 11 de janeiro de 2015. 

BONAVIDES, Paulo; PAES DE ANDRADE, Antonio. História Constitucional do 

Brasil.  3ª  ed. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1991. 

BARROS, Sérgio Resende de. Contribuição Dialética para o Constitucionalismo. 1ª ed. 

Campinas: Millennium, 2008. 

BOURDIEU, Pierre. A Greve e a Ação Política. Tradução de Jeni Vaitsman In: 

BOURDIEU, Pierre. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. p. 

195-204. 

BRASIL. Presidência da República. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o 

Código Criminal. 16 de dezembro de 1830. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm.  Consulta em 05 de 

janeiro de 2015. 

______. Presidência da República.  Constituição Politica do Imperio do Brazil (de 25 de 

Março de 1824). 25 de março de 1824. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Consulta em 05 

de janeiro de 2015. 

______. Senado Federal. Decreto nº. 847.  Promulga o Codigo Penal. 11 de outubro de 

1890.  Disponível em 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049. Consulta em 

05 de janeiro de 2015. 

______. Senado Federal. Decreto nº 1162. Altera a relacção dos arts, 20 (ilegível) e 206 

do Codigo Criminal. 12 de dezembro de 1890 (1890b). Disponível em 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=64667. Consulta em 

05 de janeiro de 2015. 

______.Constituição, 1891. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. 

Brasília, Presidência da República. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=64667


127 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. Consulta em 05 

de janeiro de 2015. 

______. Presidência da República. Decreto nº 19771. Regula a sindicalisação das classes 

patronaes e operarias e dá outras providências. 19 de março de 1931. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D19770.htm.  Consulta em 05 

de janeiro de 2015. 

______. Presidência da República. Lei nº 38. Define crimes contra a ordem política e 

social. 04 de abril de 1935. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/L0038.htm. Consulta em 05 de 

janeiro de 2015. 

______. Presidência da República. Decreto-Lei nº 431. Define crimes contra a 

personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado e contra a ordem 

social. 18 de maio de 1938. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del0431.htm. Consulta 

em 05 de janeiro de 2015. 

______. Constituição, 1937. Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Brasília, 

Presidência da República. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm.  Consulta em 5 

de janeiro de 2015. 

______. Presidência da República. Decreto-Lei nº 1237. Organiza a Justiça do Trabalho. 2 

de maio de 1939. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/1937-1946/Del1237.htm. Consulta em 5 de janeiro de 2015. 

______. Presidência da República. Decreto-Lei nº 2.848. Código Penal. 07 de dezembro 

de 1940. DOU 31 de dezembro de 1940. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm.  Consulta em 18 de 

fevereiro de 2014. 

______. Presidência da República. Decreto-Lei nº 4657. Lei de Introdução às normas do 

Direito Brasileiro. 4 de setembro de 1942(a). Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm. Consulta em 13 de 

janeiro de 2015. 

______. Presidência da República. Decreto-Lei nº 4766. Define crimes militares e contra a 

segurança do Estado, e dá outras providências. 1º de outubro de 1942(b). Disponível 

em 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=4766&tipo_norma=

DEL&data=19421001&link=s.  Consulta em 05 de janeiro de 2015. 

______. Presidência da República. Decreto-Lei nº 9070. Dispõe sôbre a suspensão ou 

abandono coletivo do trabalho e dá outras providências. 15 de março de 1946(a). 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9070.htm. 

Consulta em 05 de janeiro de 2015. 

______. Constituição, 1946(b). Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Brasília, 

Presidência da República. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Consulta em 5 

de janeiro de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D19770.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/L0038.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del0431.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1237.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1237.htm
http://h
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=4766&tipo_norma=DEL&data=19421001&link=s
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=4766&tipo_norma=DEL&data=19421001&link=s
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9070.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm


128 

 

______. Presidência da República.  Lei nº 4330. Regula o direito de greve, na forma do 

art. 158, da Constituição Federal. 1º de junho de 1964. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4330.htmimpressao.htm.  

Consulta em 08 de janeiro de 2015. 

______. Ministério da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar. Decreto-

Lei nº 898. Define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, 

estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências. 29 de setembro de 

1969. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-

1988/Del0898.htm.  Consulta em 5 de janeiro de 2015. 

______. Senado Federal. Lei nº 5.869. Código de Processo Civil. Institui o Código de 

Processo Civil. DOU 17 de janeiro de 1973. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm.  Consulta em 23 de dezembro de 

2014. 

______. Presidência da República. Lei nº 6620. Define os crimes contra Segurança 

Nacional, estabelece sistemática para o seu processo e julgamento e dá outras 

providências. 17 de dezembro de 1978.  Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6620impressao.htm.  Consulta 

em 5 de janeiro de 2015. 

______. Presidência da República. Lei nº 1802. Define os crimes contra o Estado e a 

Ordem Política e Social, e dá outras providências. 5 de janeiro de 1953. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1802.htm. Consulta em 5 de 

janeiro de 2015. 

______. Presidência da República. Decreto-Lei nº 314. Define os crimes contra a 

segurança nacional, a ordem política e social e dá outras providências. 13 de março de 

1967.  

______. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

Presidência da República. Disponível em 

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_28.11.2013/CON1988.

shtm.  Consulta em 18 de fevereiro de 2014. 

______. Presidência da República. Lei nº 7783. Dispõe sobre o exercício do direito de 

greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade, e dá outras providências. Publicada no DOU de 29 de 

junho de 1989.Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.htm. 

Consulta em 30 de janeiro de 2015. 

______. Supremo Tribunal Federal. Mandado de injunção coletivo. Direito de greve do 

servidor público civil. Evolução desse direito no constitucionalismo brasileiro. 

Modelos normativos no direito comparado. Prerrogativa jurídica assegurada pela 

constituição (art. 37, VII). Impossibilidade de seu exercício antes da edição de lei 

complementar. Omissão legislativa. Hipótese de sua configuração. Reconhecimento 

do estado de mora do congresso nacional. Impetração por entidade de classe. 

Admissibilidade. Writ concedido. Constituição. Direito de greve no serviço público.  

Mandado de Injunção 20-4 DF. Confederação dos Servidores Públicos do Brasil e 

Congresso Nacional.  Relator:  Min.  Celso de Mello. Acórdão de 18 de maio de  

1994. Diário da Justiça. 22 de novembro de 1996, pp. 45690 Ementário Volume 

01851-01. PP-00001. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4330.htmimpressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0898.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0898.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6620impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1802.htm
http://h
http://h
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7783.htm


129 

 

______. Senado Federal. Lei nº 10.406. Código Civil. Institui o Código Civil. DOU 11 de 

janeiro de 2002. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm.  Consulta em 21 de 

fevereiro de 2014. 

______. Supremo Tribunal Federal. Mandado de injunção. Art. 5º, LXXI da Constituição 

do Brasil. Concessão de efetividade à norma veiculada pelo artigo 37, inciso VII, da 

Constituição do Brasil. Legitimidade ativa de entidade sindical. Greve dos 

trabalhadores em geral [art. 9º da Constituição do Brasil]. Aplicação da lei federal n. 

7.783/89 à greve no serviço público até que sobrevenha lei regulamentadora. 

Parâmetros concernentes ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos 

definidos por esta corte. Continuidade do serviço público. Greve no serviço público. 

Alteração de entendimento anterior quanto à substância do mandado de injunção. 

Prevalência do interesse social. Insubsistência do argumento segundo o qual dar-se-ia 

ofensa à independência e harmonia entre os poderes [art. 2o da Constituição do 

Brasil]e à separação dos poderes [art. 60, § 4o, III, da Constituição do Brasil]. 

Incumbe ao Poder Judiciário produzir a norma suficiente para tornar viável o 

exercício do direito de greve dos servidores públicos, consagrado no artigo 37, VII, 

da Constituição do Brasil. Mandado de Injunção nº 712-8 PA. Sindicato dos 

Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará – SINJEP Eduardo Suzuki Sizo 

e outro(a/s) e Congresso Nacional. Relator:  Min. Eros Grau. Acórdão de 25 de 

outubro de 2007. Diário da Justiça Eletrônico. nº 206. 31 de outubro de 2008, 

Ementário. Volume. 02339-03 pp. 384 

______. Senado Federal. Proposta de Emenda à Constituição nº 33. 2011. Altera a 

quantidade mínima de votos de membros de tribunais para declaração de 

inconstitucionalidade de leis; condiciona o efeito vinculante de súmulas aprovadas 

pelo Supremo Tribunal Federal à aprovação pelo Poder Legislativo e submete ao 

Congresso Nacional a decisão sobre a inconstitucionalidade de Emendas à 

Constituição. Autor:  Nazareno Fonteles.  Disponível em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=503667

. Consulta em 23 de dezembro de 2014. 

BRITO, Gil. Caros Amigos. Capa, Junho 2013. 

BUARQUE, Chico. Mambembe. In BUARQUE, Chico. Quando o Carnaval Chegar. 

São Paulo, Universal.1972, faixa 1. 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o Longo Caminho. 5ª. ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 

CITTADINO, Gisele. Judicialização da Política, Constitucionalismo Democrático e 

Separação de Poderes. In: WERNECK VIANNA, Luiz Jorge (org.). A Democracia e 

os Três Poderes no Brasil. Rio de Janeiro: IUPERJ/FAPERJ, 2002. p. 17-42. 

CONTINENTINO, Marcelo Casseb. Uma Reflexão Histórica Sobre o Mandado de 

Injunção e a Eficácia Subjetiva das Decisões. In MENDES, Gilmar Ferreira; VALE, 

André Rufino do; QUINTAS, Fábio Lima (orgs.) Mandado de Injunção: estudos 

sobre sua regulamentação. São Paulo : Saraiva, 2013. pp. 57-96. 

DERRIDA, Jacques.  A Farmácia de Platão.  Tradução de Rogério da Costa. 3ª ed. 

Revista. Biblioteca Pólen. São Paulo : Iluminuras, 2005[1972]. 

http://h
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=503667
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=503667


130 

 

DOLTO, Françoise. A Imagem Inconsciente do Corpo. Tradução de Noemi Moritz e 

Marise Levy. 2ª ed. São Paulo : Perspectiva, 2004[1984]. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir:  História do Nascimento da Prisão. Tradução de 

Raquel Ramalhete. 20ª ed.. Petrópolis : Vozes, 1999[1987] 

FERRARI, Alexandre. Discurso e (homo)sexualidade. In Discurso e... : ideologia, 

inconsciente, memória, desejo, movimentos sociais, cinismo, corpo, witz, rede 

eletrônica, língua materna, poesia, cultura, mídia, educação, tempo, 

(homo)sexualidade. Bethania Mariani; Vanise Medeiros, (orgs.) Rio de Janeiro : 7 

Letras : FAPERJ, 2012, pp. 10-22. 

FREUD, Sigmund. Um caso de histeria, Três Ensaios Sobre a Sexualidade e outros 

trabalhos (1901-1905). Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud : Edição 

Standard Brasileira com comentários e notas de James Strachey. Tradução de Jayme 

Salomão. V. VII –Rio de Janeiro : Imago, 1972[1905]. 

______. Totem e Tabu e outros Trabalhos (1913-1914). Obras Psicológicas Completas 

de Sigmund Freud : Edição Standard Brasileira com comentários e notas de James 

Strachey. Tradução de Órizon Carneiro Muniz. V. XIII. Rio de Janeiro : Imago, 

1974[1913] 

______.  O Mal-Estar na Civilização, novas conferências introdutórias à Psicanálise e 

outros textos (1930-1936).  Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo : 

Companhia das Letras. 2010[1930]. 

FROMKIN, V.; RODMAN, R. Introdução à Linguagem. Tradução de Isabel Casanova. 

Coimbra: Almedina, 1993. 

GADET, Françoise; PÊCHEUX, Michel. A Língua Inatingível. Tradução de Bethania 

Mariani e Maria Elizabeth Chaves de Mello. 2ª. ed. Campinas: RG, 2010[1981]. 

GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo.  Acaso e Repetição em Psicanálise:  uma introdução à 

teoria das pulsões. 4ª ed. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 1993[1986]. 

GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais : morfologia e história. Tradução de 

Frederico Carotti. São Paulo : Companhia das Letras. 1989[1986]. 

GUIMARÃES, Ulysses. Discurso pronunciado na Sessão da Assembleia Nacional 

Constituinte.  27 de julho de 1988. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_62/panteao/panteao.htm.  Acesso 

em 22 de dezembro de 2014. 

______. Discurso do Presidente da Constituinte na Data da Promulgação da 

Constituição. In: BONAVIDES, P.; ANDRADE, A. P. D. História Constitucional 

do Brasil. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991[1988]. p. 921-925. 

HANSS, Luiz Alberto. Dicionário Comentado do Alemão de Freud. Rio de Janeiro, 

Imago, 1996. 

HENRY, Paul. Os Fundamentos Teóricos da Análise Automática do Discurso de Michel 

Pêcheux. In: GADET, Françoise; HAK, Tony. Por uma Análise Automática do 

Discurso. 4ª. ed. Campinas: Editora UNICAMP, 2010[1969]. p. 11-38. 

HOUAISS, Antonio. Mandado. In HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1ª.ed. Rio de Janeiro : Objetiva, 2001. 

p. 1830. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_62/panteao/panteao.htm


131 

 

______. Injunção In HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss 

da Língua Portuguesa. 1ª.ed. Rio de Janeiro : Objetiva, 2001. p. 1621. 

IGREJA CATÓLICA. Papa (1978-2005 : João Paulo II). Carta Encíclica Laborem 

Exercens do Sumo Pontífice João Paulo II : aos veneráveis irmãos no episcopado 

aos sacerdotes às famílias religiosas aos filhos e filhas da Igreja e a todos os homens 

de boa vontade sobre o trabalho humano no 90º aniversário da Rerum Novarum. 

Roma : Libreria Editrice Vaticana, 1981. Disponível em: 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-

ii_enc_14091981_laborem-exercens_po.html.  Consulta em 22 de janeiro de 2015. 

INDURSKY, Freda.  A Memória na cena do discurso. In INDURSKY, Freda; 

MITTMANN, Solange; FERREIRA, Maria Cristina Leandro (orgs.). Memória e 

história na/da análise do discurso. Campinas : Mercado das Letras, 2011, pp. 67-

89. 

LAGAZZI, Suzy. O Desafio de Dizer Não. Campinas: Pontes, 1988. 

MAGALHAES, Belmira; MARIANI, Bethania Sampaio Corrêa. Processos de 

subjetivação e identificação: ideologia e inconsciente. Ling. (dis)curso (Impr.),  

Tubarão ,  v. 10, n. 2, Aug.  2010 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-

76322010000200008&lng=en&nrm=iso>. Consulta em  07  Jan.  2015.   

MARIANI, Bethania Sampaio Corrêa.  O comunismo imaginário : praticas discursivas da 

imprensa sobre o PCB (1922-1989). Tese (doutorado), Campinas : UNICAMP, 1996.  

MARIANI, Bethania Sampaio Corrêa; LUNKES, Fernanda Luzia.  A felicidade 

(necessária) no/do Rio de Janeiro:  a produção de imaginários sobre o espaço urbano 

e sobre o sujeito carioca.  Signo y Seña. Dossier Análisis del Discurso em Brasil: 

teoría y práctica. Núm. 24, pp. 35-55. Dezembro de 2013.  Disponível em:  

http://revistas.filo.uba.ar/index.php/sys/article/download/107/83..  Consulta em 22 de 

janeiro de 2015. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho, 6. ed., São Paulo, Atlas, 1998. 

MENDES, Gilmar Ferreira. O Mandado de Injunção e a Necessidade de sua Regulação 

Legislativa. In MENDES Gilmar Ferreira; VALE, André Rufino do; QUINTAS, 

Fábio Lima (orgs.) Mandado de Injunção: estudos sobre sua regulamentação. São 

Paulo : Saraiva, 2013. pp. 16-44. 

NEDER, Gizlene. Discurso Jurídico e Ordem Burguesa no Brasil: Criminalidade, 

Justiça e Constituição do Mercado de Trabalho (1890-1927). 2ª ed. rev. e ampl. 

Niterói : Editora da UFF. 2012[1986]. 

NOGUEIRA, Octaciano.  1824. Coleção Constituições do Brasil.  3ª Ed. Volume I.  

Brasília : Senado Federal, 2012.  Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/137569/Constituicoes_Brasileira

s_v1_1824.pdf?sequence=5. Consulta em 6 de janeiro de 2015. 

ORLANDI, Eni Pulcinelli. A Fala de Muitos Gumes (As formas do silêncio). In: 

ORLANDI, Eni Pulcinelli. A Linguagem e seu Funcionamento. 2ª rev. e aum. ed. 

Campinas: Pontes, 1987a. p. 263-276. 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens_po.html
http://revistas.filo.uba.ar/index.php/sys/article/download/107/83


132 

 

______. O Sentido Dominante: a Literalidade como Produto da História. In: ORLANDI, E. 

P. A Linguagem e seu Funcionamento. 2ª Rev. e aum. ed. Campinas: Pontes, 

1987b. p. 135-147. 

______. Palavra, fé, poder. 1ª. ed. Campinas: Pontes, 1987c. 

______. Análise de Discurso: Princípios & Procedimentos. 8ª. ed. Campinas : Pontes, 

2009[1990]. 

______. As Formas do Silêncio. 6ª. ed. Campinas: Editora UNICAMP, 2013[1992]. 

______. Discurso e Texto: Formulação e Circulação dos Sentidos. 4ª ed. Campinas : 

Pontes. 2012[2001]. 

______. Discurso em Análise: Sujeito, Sentido, Ideologia. 1ª ed. Campinas : Pontes. 2012. 

PÊCHEUX, Michel. Análise Automática do Discurso. In: GADET, F.; HAK, T. Por uma 

Análise Automática do Discurso. Tradução de Eni Pulcinelli Orlandi. 4ª. ed. 

Campinas: Editora UNICAMP, 2010[1969]. p. 59-158. 

______. A Aplicação dos Conceitos da Linguística para a Melhoria das Técnicas de 

Análise de Conteúdo. Tradução de Carolina Rodriguez-Alcalá. In: ORLANDI, E. P. 

In Análise de Discurso: Michel Pêcheux. 2ª. ed. Campinas: Pontes, 2011[1973]. p. 

203-226. 

______. Semântica e Discurso. Tradução de Eni Pulcinelli Orlandi; Lourenço Chacon 

Jurado Filho, et al. 4ª. ed. Campinas: Editora UNICAMP, 2009[1975]. 

______. Ideologia: aprisionamento ou campo paradoxal? Tradução de Carmen Zink. In 

ORLANDI, Eni Pulcinelli. Análise de Discurso: Michel Pêcheux. 2ª. ed. Campinas: 

Pontes, 2011a[1982]. pp. 107-119. 

______. Nota Sobre a Questão da Linguagem e do Simbólico em Psicologia. Tradução de 

Pedro de Souza In: ORLANDI, Eni Análise de Discurso: Michel Pêcheux. 2ª. ed. 

Campinas: Pontes. 2011b[1982]. p. 55-71. 

______. Delimitações, Inversões, Deslocamentos. Tradução José Horta Nunes .Cadernos 

de Estudos Linguísticos, Campinas, 19, jul/dez 1990[1982]. pp 7-24.  

______. A Análise de Discurso: Três Épocas. In: GADET, Françoise; HAK, Tony. 

Tradução de Jonas de A. Romualdo. In Por uma Análise Automática do Discurso.. 

4ª. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2010[1983]. p. 307-314. 

______.  O Discurso : Estrutura ou Acontecimento. Tradução de Eni Orlandi.  3ª Ed. 

Campinas : Pontes. 2002[1988]. 

PÊCHEUX. et al. Apresentação da Análise Automática do Discurso. Tradução de Silvana 

Serrani; Suzy Lagazzi. In: GADET, Françoise; HAK, Tony. Por uma Análise 

Automática do Discurso. 4ª. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2010[1982]. p. 

251-279. 

PÊCHEUX, Michel; GADET, Françoise. A Língua Inatingível. Tradução de Carmen Zink. 

In: ORLANDI, Eni Pulcinelli. Análise de Discurso: Michel Pêcheux. 2ª. ed. 

Campinas: Pontes, 2011[1991]. pp. 93-119. 

RANCIÈRE, Jacques.  Ódio à democracia. Tradução de Mariana Echalar. 1ª ed. São 

Paulo : Boitempo, 2014. 



133 

 

REALE, Miguel.  Lições Preliminares de Direito. 25ª Ed. 22, tiragem, São Paulo :  

Saraiva, 2001[1973].  

REGINI, Marino. Greve. In. BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 

Gianfranco. Dicionário de Política. Tradução de João Ferreira (coord.) Volume I.  

Brasília : Editora UNB, 1ª ed., 1998, pp. 560-562. 

RESENDE, Mariana Linhares Pereira.  Rapensando discursivamente o imaginário sobre 

a resistência em A marcha fúnebre prossegue. Dissertação (mestrado).  

Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras, 2012. 

ROCHA, Décio; DEUSDARA, Bruno. Análise de Conteúdo e Análise do Discurso: 

aproximações e afastamentos na (re)construção de uma trajetória. Alea,  Rio de 

Janeiro ,  v. 7, n. 2, Dec.  2005 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

106X2005000200010&lng=en&nrm=iso>. access on  29  Dec.  2014.  

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-106X2005000200010. 

SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 10ª ed. Rio de Janeiro : Forense, 1987. 

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 8ª. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012[1982]. 

SILVA, Maria de Fátima do Amaral.  Os discursos quem fundamentam os dizeres sobre 

a patologia ECInp (Encefalopatia Crônica da Infância não progressiva) : 

Análise dos discursos médico, técnico e materno e seus efeitos na constituição 

subjetiva.  Dissertação (Mestrado). Niterói : Universidade Federal Fluminense, 

Instituto de Letras, 2013. 

SOUSA SANTOS, Boaventura de. Os Tribunais nas Sociedades Contemporâneas. 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 11, nº 30, fevereiro 1996. 

Disponível em: 

<http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_30/rbcs30_07.htm>. Acesso 

em: 4 fevereiro 2014.  

WERNECK VIANNA, Luiz Jorge. Liberalismo e Sindicato no Brasil. 4ª ed. rev. Belo 

Horizonte : UFMG, 1999[1976]. 

WERNECK VIANNA, Luiz Jorge. et al. A Judicialização da Política e das Relações 

Sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 

ŽIžEK, Slavoj. A Visão em Paralaxe. Tradução de Maria Beatriz de Medina. 1ª. ed. São 

Paulo: Boitempo, 2008[2006]. 

______.  Como Ler Lacan. Tradução de Maria Luiza Borges. Rio de Janeiro : Zahar, 

2010[2006]. 

 

 

 

 

 

 


