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RESUMO 

 

Neste trabalho, vinculado ao campo teórico da Análise de Discurso de orientação 

francesa, tal como postulada por Michel Pêcheux, na França, e desdobrada no Brasil 

por Eni Orlandi, temos como objetivo investigar os funcionamentos do discurso sobre 

os espaços ditos como destinados a homossexuais em portais de notícias on-line 

brasileiros. Para a construção do corpus, partimos do significante ‘gay-friendly’, que 

tem comparecido com regularidade no discurso jornalístico on-line em relação aos 

sujeitos homossexuais em nossa contemporaneidade. Propomos, por conseguinte, 

uma reflexão acerca dos espaços na/da cidade para pensar os espaços gay-friendly, 

debruçando-nos sobre este significante, recobrando (também) seus sentidos 

dicionarizados, para, na sequência, adentrarmos em eixos de análise – sobre efeitos 

de comportamento, de segurança e de consumo – depreendidos de nossos gestos de 

leitura, dos quais um outro eixo – em relação ao gueto – se desdobra, sempre tendo 

no horizonte a questão do espaço em como ele é significado pelo discurso jornalístico 

on-line em duas formações discursivas: uma de matriz neoliberal e conservadora, com 

a qual se filiam dois portais de notícias on-line, quais sejam, G1 e Terra; e outra de 

matriz progressista, na qual três outros portais de notícias se filiam, a saber, Carta 

Capital, Carta Maior e Rede Brasil Atual. Nosso trabalho teórico e metodológico lança 

mão de uma memória sobre a homossexualidade para compreender efeitos de 

sentidos em relação ao sujeito homossexual e ao espaço urbano no qual ele é inscrito, 

uma vez que, de nossa posição teórica, fala-se sempre a partir de uma posição 

ideológica. Nosso percurso analítico, portanto, trabalha esses efeitos de sentidos, 

observando suas regularidades e deslocamentos no discurso dos portais de notícias 

on-line, a fim de compreender como dizer do espaço para o sujeito é dizer também, 

ao mesmo tempo, do sujeito; um duplo caminho de constituição. Investimos em uma 

hipótese de que o espaço na/da cidade para os sujeitos homossexuais é capturado, 

no discurso jornalístico, pela via do mercado, hipótese que se comprova, por meio de 

nosso investimento analítico, nos modos como aquele espaço urbano é afetado por 

uma memória de gueto que se desdobra, em sustentações de sentidos, mas também 

em apagamentos, falhas e rupturas.  

Palavras-chave: discurso jornalístico (on-line); homossexualidade; gay-friendly; 

sujeito; espaço. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In this doctoral thesis, affiliated to the theoretical field of French Discourse Analysis, 

as postulated by Michel Pêcheux in France, and in Brazil by Eni Orlandi, we aim to 

investigate the discourse on the spaces said as intended for homosexuals in Brazilian 

online news portals. For the construction of the corpus, we started with the signifier 

‘gay-friendly’, which has regularly appeared in online journalistic discourse in relation 

to homosexual subjects in our contemporaneity. We therefore propose a reflection on 

the spaces in/of the city to think about gay-friendly spaces, focusing on this signifier, 

(also) retrieving its meanings found on dictionaries, in order to thus work axes of 

analysis – on meaning effects of behavior, of safety and of consumption – drawn from 

our reading gestures, of which another axis – in relation to the ghetto – unfolds, always 

having on the horizon the matter of space in how it is signified by online journalistic 

discourse in two discursive formations: one of neoliberal and conservative matrix, with 

which two online news portals, G1 and Terra, are affiliated; and another of a 

progressive matrix, in which three other news portals are affiliated, namely, Carta 

Capital, Carta Maior and Rede Brasil Atual. Our theoretical and methodological work 

makes use of a memory about homosexuality in order to understand meaning effects 

in relation to the homosexual subject and to the urban space in which he is associated, 

since, from our theoretical position, one ever speaks from an ideological position. 

Therefore, our analytical path works these meaning effects, observing their regularities 

and movements in the discourse of online news portals, in order to understand how to 

say of space to the subject is to also say, at the same time, of the subject; a double 

path of constitution. We hypothesize that the space in/of the city for homosexual 

subjects is captured in the journalistic discourse by the market, a hypothesis that we 

proved by our analytical investment, in the ways that urban space is affected by a 

ghetto memory that unfolds in supports of meanings, but also in erasures, failures and 

ruptures. 

Keywords: journalistic discourse (online); homosexuality; gay-friendly; subject; space. 
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...a homossexualidade é sempre perturbadora. 

(Didier Eribon) 

 



 
 

(...) 
INT. BAR GAY – NOITE  

Quentin Crisp e Phillip Steele conversam e bebem no 

interior de um bar gay em Nova York. No entorno, homens 

muito mais jovens dançam e conversam. 

 

ATENDENTE DO BAR 

Rapazes, vocês não estão muito 

adequados aqui, então por que não 

terminam e vão para outro lugar, 

certo? 

 

CRISP fica estupefato. A câmera enquadra seu rosto. 

 

CORTA PARA: 

EXT. EM FRENTE AO BAR GAY – NOITE  

Crisp e Steele caminham lentamente. 

 

CRISP  

Você não está zangado? 

 

STEELE 

Não. Nem um pouco. Não é a minha 

praia, de qualquer forma. É o espaço 

deles. Eles têm o direito de fazer o 

que quiserem.  

 

CRISP 

Espaço deles? Que árduo progresso. 

Um gueto mais na moda. 

 

STEELE 

Quentin... As coisas mudaram. Os 

homens gays agora estão festejando. 

Depois de todas as merdas que lhes 

aconteceram. Sabe, eles estão tendo 

o melhor tempo de suas vidas. E quem 

poderia culpá-los? 

 

 

 

(An Englishman in New York, 2009, tradução nossa). 
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1 Uma cena que se abre 
 

Uma das epígrafes que selecionamos para abrir este trabalho de pesquisa é 

um fragmento recortado do filme An Englishman in New York, de 2009. O filme, 

dirigido por Richard Laxton, com roteiro de Brian Fillis, narra os últimos anos de vida 

do polêmico escritor inglês Quentin Crisp (1908-1999) na cidade de Nova York.1 

Na cena do filme escolhida, percebemos um funcionamento dos espaços de 

vivência homossexual nova-iorquinos de meados dos anos 1990. Quentin Crisp (John 

Hurt) e seu amigo Phillip Steele (Denis O’Hare) são expulsos de um bar gay 

exclusivamente masculino onde se encontravam. Quem o faz é um atendente, 

também homossexual, dizendo-lhes que eles não eram “adequados” àquele espaço. 

Isso significava que, sobretudo pelo fato de Quentin Crisp ser mais velho, com mais 

de 80 anos de idade, e por ser afeminado, aquele espaço, frequentado por homens 

gays jovens e másculos, não lhes dizia respeito.  

A personagem de Crisp, zangada com a situação, questiona o amigo, Phillip 

Steele, sobre a existência daqueles “guetos mais na moda” dedicados a um certo tipo 

de frequentadores do qual eles não constituíam parte; lá não era possível ser 

afeminado ou velho, isto é, não era possível não ser gay conforme um modelo que 

existia naquela conjuntura. Steele, então, responde-lhe atentando ao fato de os gays 

estarem, naquele período, de fato festejando em seu espaço, e em seu “direito”, 

referindo-se, possivelmente, ao momento histórico em que a homossexualidade havia 

deixado de ser considerada uma doença2, deixado de ser alvo de batidas policiais, e 

num momento em que os medicamentos antirretrovirais começavam a frear a 

mortalidade da aids. Steele não se questiona, entretanto, sobre a construção de 

estereótipos que ali se colocava. 

O que se enfoca nesta cena é uma tensão entre posições de sujeitos 

homossexuais vivendo numa mesma conjuntura: há um homossexual que expulsa 

                                            
1 O filme focaliza os últimos anos da vida do autor, nos quais, já residente em Nova York, foi, por um 
lado, emblemática e benquista figura gay e, por outro, por suas asserções sarcásticas sobre a aids e 
os homossexuais, ganhou a antipatia da militância gay estadunidense, especialmente em nome do 
movimento de Libertação Gay. Disponível em: 
<http://www.independent.co.uk/voices/commentators/peter-tatchell-quentin-crisp-was-no-gay-hero-
1852122.html>. Acesso em: out. 2015. 
2 A Organização Mundial de Saúde (OMS) deixou de classificar a homossexualidade como doença em 
1990. Antes disso, em 1975, a Associação de Psicologia Americana havia retirado o termo 
‘homossexualismo’ da lista de transtornos mentais. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina deixou 
de considerar a homossexualidade como doença em 1985 (ALYSON, 1990; SELL, 2006). 
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outros homossexuais de um espaço voltado a homossexuais. Crisp discursiviza no 

corpo, pela estupefação, e na fala, pelo questionamento ao amigo, Steele, uma 

posição na qual se busca uma integração num espaço social de convívio na cidade. 

A outra posição, do atendente gay, normatiza (um)a homossexualidade e rejeita o que 

está fora desta norma: Quentin Crisp representava uma caricatura para aqueles outros 

homossexuais preocupados apenas em festejar. A personagem de Steele, por sua 

vez, é quem marca o batimento entre duas posições de sujeito, ao afirmar que os gays 

jovens não podiam ser culpados por apenas festejarem, aparente ou possivelmente 

despreocupados com as lutas dos movimentos civis pelos direitos dos homossexuais. 

Em termos discursivos, este recorte fílmico marca que as condições de 

produção são diferentes para Crisp, que vivera grande parte de sua vida lutando 

contra preconceitos através de sua arte, e para aqueles que possivelmente – talvez 

por um apagamento de uma memória sobre a homossexualidade – não se engajavam 

como ele.3  

Ora, trata-se de efeitos de evidência, de atravessamentos ideológicos que 

marcam estes sujeitos homossexuais e que, mais amplamente, marcam a 

historicidade da homossexualidade. 

 

1.1 Dizer da (homo)sexualidade 

 
A história da homossexualidade faz um percurso de movimento complexo. O 

discurso bíblico acerca da destruição de Sodoma e Gomorra, o amor homossexual e 

seus ritos na Grécia Antiga, as condenações da igreja católica desde a Idade Média, 

a consideração da homossexualidade como distúrbio psicológico e como crime nos 

séculos XIX e XX, a promulgação de leis em alguns países que permitem o casamento 

ou união civil entre pessoas do mesmo sexo no início do século XXI destacam apenas 

alguns pontos nesse movimento4.  

Mas a história da homossexualidade (e, de fato, qualquer que seja a história) 

não se faz sem os discursos que a constituem e que igualmente seguem movimentos 

complexos. Em todos eles – discursos e(m) movimentos –, houve e há disputas pelo 

                                            
3 Não desejamos, neste momento, nos aprofundarmos sobre a questão desse apagamento. Todavia, 
é importante dizer que esses efeitos de sentidos só são possíveis porque nosso gesto de interpretação 
mobiliza algo de uma memória que se faz presente ainda que ausente. E há o interdiscurso (PÊCHEUX, 
[1975] 2009) que dá sustentação à análise que fazemos deste fragmento. Todas essas noções – 
apagamento, memória, interdiscurso – serão mobilizadas ao longo de nosso trabalho. 
4 Referimo-nos apenas ao que tange à história da homossexualidade na civilização ocidental. 
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que se diz; sentidos que vão em direções múltiplas: antagônicas, contraditórias, em 

aliança, embora não sejam quaisquer direções, é importante marcar.  

Essas disputas pelo dizer causam um encantamento – e uma inquietude – à 

medida que articulam história e sentido, discurso e sujeito, pois, conforme Orlandi 

(2010a, p. 17), “não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia”. Tomamos 

que todos esses discursos produzidos sobre a homossexualidade são lançados por 

sujeitos em momentos históricos específicos, dizendo o que podem e devem dizer. 

Em outras palavras, sentidos e sujeitos se constituem mutuamente. 

Levando em conta os efeitos que esse movimento complexo produz na 

história da homossexualidade, o que nos orienta nesta tese é o funcionamento, em 

nossa contemporaneidade, do discurso de portais de notícias on-line brasileiros 

acerca dos sujeitos homossexuais e de espaços ditos como a eles destinados. 

Estamos considerando que, em nossos dias, as cidades comportam espaços que são 

discursivizados como sendo para uma vivência homossexual. Incidimos, portanto, 

sobre uma denominação que comparece nos discursos sobre os sujeitos 

homossexuais e os ‘seus’ espaços na cidade: gay-friendly.  

É importante dizer, antes de seguirmos para o breve percurso histórico que 

ora propomos, que entendemos denominação nos termos de Mariani (1998, p. 118), 

isto é, “enquanto um modo de construção discursiva dos ‘referentes’”. Um referente, 

para a Análise de Discurso, é um objeto de discurso que é significado pelo movimento 

(relações de força, paráfrases) do interdiscurso. Denominar, em AD, “é significar, ou 

melhor, representa uma vertente do processo social geral de produção dos sentidos” 

(ibidem, idem), porque diz de um ponto de estabilização dos sentidos num 

determinado estado das relações de força que se (o)põem entre as formações 

discursivas. Ainda com Mariani (ibidem, idem), uma denominação tem “a capacidade 

de condensar em um substantivo, ou em um conjunto parafrástico de sintagmas 

nominais e expressões” esses pontos de estabilização, e funciona “designando, 

descrevendo e/ou qualificando” (ibidem, p. 118-119). Nesse sentido, consideramos 

que denominar se aproxima do processo de designar de que fala Zoppi-Fontana 

(1999). Para esta autora, que pensa especificamente na designação do espaço 

público urbano, designar é igualmente considerar os processos de referenciação que 

se dão pela via do interdiscurso, trabalhando os efeitos de sentidos (presentes e 
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ausentes) que vão fornecendo pontos de estabilização numa determinada formação 

discursiva (também referida neste trabalho como FD).  

Debruçamo-nos, por conseguinte, nas formas como sentidos sobre 

subjetividades homossexuais vão sendo construídos em âmbito brasileiro, no discurso 

jornalístico on-line, ao se denominar, ou seja, ao se dizer dos espaços para os sujeitos. 

E, como desdobramento, dedicamo-nos às formas de inscrição/materialização destas 

subjetividades na cidade entendida como discurso (ORLANDI, 2004). 

Quando pensamos a historicidade recente da homossexualidade, isto é, 

aquela compreendida entre os séculos XX e XXI, vemos como, a partir dos anos 1970, 

os movimentos de afirmação homossexual, sobretudo nos Estados Unidos da 

América, começam a dar voz ao homossexual (KATZ, 1996). Até então, ele era falado, 

ocupava uma posição que lhe permitia apenas ser dito, e não dizer (FOUCAULT, 

[1976] 2015). Assim era também na imprensa, até o advento da aids (SOARES, 

2006).5 Entretanto, essa discussão ora tão urgente não se marcou historicamente 

sempre do mesmo modo. 

Em seu percurso pela história da sexualidade, lemos em Foucault ([1976] 

2015) que até o início do século XVII havia certa liberdade de práticas e códigos no 

que concernia aos assuntos do sexo. Porém, a partir de então, e durante a época 

vitoriana, o sexo – e o discurso sobre o sexo – foi colocado numa cápsula de pudores 

da vida privada burguesa: 

 
A sexualidade é [...] cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de 
casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade 
da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e 
procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém 
a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do 
segredo. No espaço social, como no coração de cada moradia, um único 
lugar de sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos pais. 
Ao que sobra só resta encobrir-se; o decoro das atitudes esconde o corpo, 
a decência das palavras limpa os discursos. E se o estéril insiste, e se 
mostra demasiadamente, vira anormal: receberá este status e deverá 
pagar as sanções. (FOUCAULT, [1976] 2015, p. 7-8, negritos nossos). 

 
E continua o autor: 

 
O que não é regulado para a geração ou por ela transfigurado não possui eira 
nem beira, nem lei. Nem verbo também. É ao mesmo tempo expulso, negado 
e reduzido ao silêncio. Não somente não existe, como não deve existir e à 

                                            
5 É importante citar que, nesse contexto dos anos 1970-80, vozes de resistência também se inscreviam. 
Um exemplo é o do jornal Lampião da Esquina, importante para o movimento homossexual sobretudo 
no período em questão (cf. SIMÕES JR., 2006). 
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menor manifestação fá-lo-ão desaparecer – sejam atos ou palavras. [...] 
Assim marcharia, com sua lógica capenga, a hipocrisia de nossas sociedades 
burguesas. Porém, forçada a algumas concessões. Se for mesmo preciso 
dar lugar às sexualidades ilegítimas, que vão incomodar noutro lugar: 
que incomodem lá onde possam ser reinscritas, se não nos circuitos da 
produção, pelo menos nos do lucro. (FOUCAULT, [1976] 2015, p. 8, 
negritos nossos). 

 
Ora, as discursividades em relação às normas da(s) sexualidade(s) até os 

nossos dias são ainda investidas por muitos desses sentidos. Há algo da ordem do 

privado, do (quase) escondido, do matrimônio e do matrimonial, do pudor, do 

recolhimento e, muitas vezes, daquilo que não é dito ou que não pode ser dito, isto é, 

daquilo que é silenciado, que comparece enquanto memória sobre o sexo.  

Por outro lado, começam a surgir pontos de escape: no Brasil, o sexo figura, 

nos dias atuais, como tema central de programas de televisão, e está também nos 

jornais, nas revistas, nos blogs, na discussão dos currículos escolares. No entanto, 

silenciamentos sobre o sexo e as sexualidades a partir de uma norma burguesa que 

se configura no período seiscentista e que exclui tudo o que foge às suas próprias 

imposições dizem sobre a homossexualidade, que é posta e classificada, qual objeto 

médico passível de observação, à categoria de “sexualidade ilegítima”. Sem poder 

dizer-se por si mesma.  

Foucault ([1976] 2015) explana que, não obstante a repressão ocorrida com 

a ascensão da era vitoriana, houve, desde então, sobretudo no século XVIII, uma 

“explosão discursiva” (p. 19) sobre o sexo. Tal produção discursiva se deu, ainda 

segundo o autor, não porque havia uma vontade de transgredir o puritanismo da 

época, de modo que falar sobre sexo seria romper com a tradição, mas porque era 

preciso regular os dizeres (e os não dizeres) sobre o sexo. De toda forma, a partir de 

então se passou a dizer sobre o sexo, ainda que de forma pudorosa: 

 
Pode ser que se tenha codificado toda uma retórica da alusão e da 
metáfora. Novas regras de decência, sem dúvida alguma, filtraram as 
palavras: polícia dos enunciados. Controle também das enunciações: 
definiu-se de maneira muito mais estrita onde e quando não era possível 
falar dele; em que situações, entre quais locutores, e em que relações 
sociais; estabeleceram-se, assim, regiões, se não de silêncio absoluto, pelo 
menos de tato e discrição [...]. (FOUCAULT, [1976] 2015, p. 19-20, negritos 
nossos). 

 
Para Foucault (ibidem, p. 26), a partir do século XVIII, “nasce uma incitação 

política, econômica, técnica, a falar do sexo”. O autor explica que não se trata de falar 

sobre sexo de modo teórico, mas de classificá-lo, analisá-lo, contabilizá-lo. Isso 
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significa que, à época, havia, em termos discursivos, uma injunção ideológica a dizer 

do sexo a partir de uma necessidade de formular discursos sobre ele. Foucault 

(ibidem, p. 27) aprofunda: 

 
Deve-se falar do sexo, e falar publicamente, de uma maneira que não seja 
ordenada em função da demarcação entre o lícito e o ilícito, mesmo se o 
locutor preservar para si a distinção (é para mostrá-lo que servem essas 
declarações solenes e liminares); cumpre falar do sexo como de uma coisa 
que não se deve simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir, inserir 
em sistemas de utilidade, regular para o bem de todos, fazer funcionar 
segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga apenas, administra-se. 
Sobreleva-se ao poder público; exige procedimentos de gestão; deve ser 
assumido por discursos analíticos. (negritos nossos). 

 
A partir de Foucault (ibidem), aprendemos que o discurso sobre o sexo passa 

de uma liberdade, no início do século XVII, para uma liberdade controlada e gerida, 

no século XVIII. Isso afeta os modos de se conceber o sexo, porque o 

desenvolvimento dos discursos sobre ele esteve ligado ao próprio desenvolvimento 

das sociedades capitalistas; é somente no século XVIII que surge a noção de 

“população” em seu teor econômico e político, com as suas implicações de taxas de 

natalidade, mortalidade, etc. (FOUCAULT, ibidem). Por isso era preciso controlar o 

sexo, a fim de conhecer como a sociedade se organiza também em virtude do sexo. 

Nesse momento, “Surge a análise das condutas sexuais, de suas determinações e 

efeitos, nos limites entre o biológico e o econômico.” (ibidem, p. 29), ou seja: muda-se 

a forma de falar sobre o sexo.  

No curso da história que estamos seguindo, a medicina passa a ser a grande 

produtora de discursos sobre o sexo nos séculos XVII e XVIII, ao lado da psiquiatria e 

da justiça penal. Cabia a estas instâncias regular o normal sexual e a identificar, bem 

como punir, os “desvios” e as “perversões” (FOUCAULT, [1976] 2015). Tudo isso fez 

com que se multiplicassem os discursos sobre o sexo6, ainda que sempre de forma 

depurada e constrangedora, e que eles fossem dispersados para outros campos, 

como, ainda consoante Foucault (ibidem), os da demografia, da biologia, da moral, da 

crítica política. Como diz o autor: “O que é próprio das sociedades modernas não é 

terem condenado o sexo a permanecer na obscuridade, mas sim o terem-se devotado 

a falar dele sempre, valorizando-o como o segredo.” (ibidem, p. 39, itálico do autor). 

Passa-se a se falar do sexo, de tantas e variadas formas, em tantos dispositivos, para 

                                            
6 Foucault ([1976] 2015) faz esta afirmação considerando que, durante a Idade Média, a (obrigação da) 
confissão permitia a organização de uma relativa unidade do discurso sobre o sexo. 
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que ele assim se fale, para que se possa ouvir falar dele, para que ele possa ser 

regulado, registrado, ressignificado. Mas sempre sob condições (r)estritas que 

demarcam como o sexo e as sexualidades eram, e são, objeto de segredo. 

Nos séculos XIX e XX, o que vemos, ainda com Foucault (ibidem), é uma 

tentativa cada vez maior de regular as então chamadas “perversões”, compreendidas 

aí as homossexualidades, uma vez que elas fugiam das normas burguesas que 

barravam a dispersão das sexualidades. Dentro dessas normas, as práticas sexuais 

deviam ser “regulares”7, mas é curioso notar como a sodomia entrava como algo 

incerto, cujo status não tinha classificação precisa nos códigos que regiam o sexo. 

Não obstante, as práticas homossexuais eram punidas e estavam na lista de “pecados 

graves” (FOUCAULT, [1976] 2015, p. 42).  

No decorrer do século XIX a condenação é atenuada, mas surgem, em 

contrapartida, outros e novos mecanismos de controle e de vigilância da sexualidade. 

Afim de conter os “desvios” sexuais, eram necessários “controles pedagógicos e 

tratamentos médicos” (ibidem, p. 40), e daí a dispersão de um vocabulário que desse 

conta dos desvios. Surge também nesse momento a categoria de “homossexual”. 

Conforme lemos em Foucault ([1976] 2015, p. 48),  

 
a categoria psicológica, psiquiátrica e médica da homossexualidade 
constituiu-se no dia em que foi caracterizada – o famoso artigo de Westphal 
em 1870, sobre as ‘sensações sexuais contrárias’ pode servir de data 
natalícia – menos como um tipo de relações sexuais do que como uma certa 
qualidade da sensibilidade sexual, uma certa maneira de interverter, em si 
mesmo, o masculino e o feminino.   

 
A partir daí, ainda consoante o mesmo autor: 

 
O homossexual [...] torna-se uma personagem: um passado, uma história, 
uma infância, um caráter, uma forma de vida; também é morfologia, com 
uma anatomia indiscreta e, talvez, uma fisiologia misteriosa. Nada daquilo 
que ele é, no fim das contas, escapa à sua sexualidade. (FOUCAULT 
([1976] 2015, p. 47-48, negritos nossos). 

 
Se todo homossexual é uma personagem, como lemos em Foucault, essa 

personagem, no entanto, não é sempre a mesma. E nem mesma é a sua história. A 

relação entre Quentin Crisp e o atendente gay que o expulsa do bar sinaliza como 

                                            
7 Segundo Foucault (ibidem), a regulação era assegurada por três códigos que determinavam o que 
era lícito e ilícito, em se tratando de sexo, a saber: o direito canônico, a pastoral cristã e a lei civil. Em 
geral, o que era regular estava fixado em torno das relações matrimoniais, e diziam respeito ao 
cumprimento dos deveres matrimoniais entre homem e mulher, tal como definidos pelos códigos da 
época e tal como a sexualidade era entendida, isto é, como genitalidade.  
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dois sujeitos homossexuais são afetados de modos distintos pela sua sexualidade. E 

ambos não escapam à sua sexualidade, no que ela tem de constituinte de 

subjetividades contemporâneas. Isso demonstra que falar sobre sexualidades é 

(tentar) capturá-las, normatizá-las, delimitá-las a certos espaços. Em outros termos: 

fazer delas discursos. E é falar sobre o sujeito. Somos todos arrebanhados pelo 

discurso sobre o sexo e sobre a sexualidade, mas não somos por ele afetados sempre 

do mesmo modo; há sempre aquilo que transborda. Tratemos isto como uma 

formulação estranhamente familiar8, por enquanto, e passemos, na próxima seção, a 

uma abordagem específica de nosso recorte. 

 

1.2 Uma questão de recorte 

 
No período histórico que estamos vivendo, em que se começa a legalizar o 

casamento civil entre pessoas do mesmo sexo em vários países ocidentais e a se 

discutir questões como a da homofobia, da transfobia, da noção de gênero, 

consideramos que a visibilidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais 

e transgêneros (doravante, LGBT) se encontre em destaque e os discursos sobre 

esses sujeitos, em efervescência. Questiona-se de que formas as muitas 

subjetividades LGBT se mostram e são mostradas, como se marcam e são marcadas, 

como se dizem e são ditas e como se contradizem e são contraditas.  

Neste trabalho, incidimos sobre uma inquietação que se vincula 

especificamente aos discursos sobre os sujeitos homossexuais, e nosso objetivo é 

compreender a discursivização de espaços que são ditos como destinados a 

homossexuais na cidade.  

Nas redes de discurso que se vão tecendo, há formas de dizer sobre o espaço 

urbano e sobre o sujeito que ocupa esse espaço. A partir desses dizeres queremos 

observar quais amarrações de sentido são feitas – e quais não são – nessas redes. A 

construção do corpus e do nosso dispositivo de análise será explicitada mais 

detidamente nos próximos capítulos, mas, para falarmos de nosso recorte, 

precisamos desde já ressaltar que o modo como em nossa pesquisa analisamos as 

discursividades dos espaços e dos sujeitos homossexuais parte da denominação em 

                                            
8 Voltaremos a esta discussão no capítulo 2.8, “O conceito de sujeito ideológico e(m) sua relação com 
o discurso”, p. 69, e também no capítulo 3, “Do homossexual e da homossexualidade”, p. 90. 
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língua inglesa ‘gay-friendly’, que circula nas páginas dos portais de notícia on-line 

brasileiros.  

Os espaços denominados ‘gay-friendly’ têm comparecido em várias cidades 

do mundo ocidental pelo menos desde os anos 1980, nos Estados Unidos, e desde o 

início da década de 2000, no Brasil, e significam, de forma naturalizada, que um 

espaço – loja, bar, restaurante, hotel, agência de viagem – é “amigável aos gays”. Os 

sentidos que circulam acerca desses espaços parecem se referir, via de regra, aos 

homossexuais que vivem nas cidades e que frequentam espaços (específicos) nela. 

Por vezes, a denominação ‘gay-friendly’ comparece em adesivos colados às portas 

ou vitrines de estabelecimentos, ou nas avaliações on-line dos lugares em questão, 

bem como vem, ocasionalmente, acompanhada da bandeira arco-íris que representa, 

desde os anos 1980, o movimento social LGBT.9  

O uso da denominação ‘gay-friendly’ para espaços na e da cidade tem 

comparecido também na internet. Em consulta efetuada no site de buscas Google10 

em outubro de 2014, aproximadamente 2.500.000 resultados surgiam quando a 

denominação ‘gay-friendly’ era utilizada entre aspas duplas, um comando que efetua 

a busca de forma restritiva, isto é, apenas pela ocorrência dos significantes tal qual 

inserida no campo da pesquisa (ver Anexo I, p. 223). Em setembro de 2016, a busca 

no site do Google pela mesma denominação retornou 15.800.000 resultados. Os 

principais resultados – isto é, aqueles que figuram nas primeiras páginas da busca –, 

tanto em 2014 quanto em 2016, repousam sobre sugestões de hotéis, guias com 

locais que se autodenominam gay-friendly, rankings de países e de cidades, rankings 

de empresas, sugestões de festas, e derivações desses resultados primeiros, 

vinculados, sobretudo, a espaços urbanos. Interessante observar que, em cerca de 

dois anos, houve um aumento de 632% no número de resultados obtidos no Google. 

Embora, em consonância com a posição de Moreira e Romão (2010), não possamos 

considerar que o site de buscas concentre uma totalidade de resultados, o aumento 

considerável nos resultados obtidos produz como efeito que a denominação ‘gay-

                                            
9 A bandeira arco-íris foi incorporada pelo movimento LGBT em 1978, por Gilbert Baker (ALYSON, 
1990). Uma discussão mais aprofundada sobre esta questão será feita em nossa pesquisa (p. 137-
142), considerando-se que a bandeira é representativa no identitário homossexual. 
10 Segundo o site Alexa (http://www.alexa.com), que mede o tráfego de dados na internet no mundo 
todo, o Google ocupa, hoje, a primeira posição no ranking de sites mais acessados. O Alexa contabiliza 
os dados de navegação por um período mínimo de três meses, a partir do qual estabelece os rankings, 
atualizados diariamente. Uma visita a um site, como o Google, é contabilizada a partir do pedido de 
acesso a um URL – um endereço disponível na rede – por meio de um navegador. 
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friendly’ é cada vez mais naturalizada, marcando a circulação dos discursos sobre ela. 

Tal como afirmam Moreira e Romão (ibidem, p. 115): “As vantagens de se utilizar os 

programas de busca para a recuperação da informação consiste no fato [de] esses 

programas fornecerem uma ampla visão sobre o conteúdo de um assunto disponível 

na malha digital”. 

O crescimento de discursos a partir da denominação ‘gay-friendly’ faz com 

que ela compareça também no discurso jornalístico on-line. Irrompe aí uma dispersão 

de discursos sobre espaços urbanos assim denominados. E falar de espaço, em 

nossos dias, é falar de algo que toca a questão do sujeito. Birman (2012) diz que “a 

categoria de espaço assume uma prevalência e dominância cada vez maior na 

constituição de experiência subjetiva, a expensas da categoria de tempo.” (p. 8-9, 

itálicos do autor). O espaço, por conseguinte, enlaça a constituição da(s) 

subjetividade(s) no contemporâneo. Ainda com Birman (ibidem): “Tudo se passa como 

se a subjetividade acreditasse que estivesse vivendo num eterno presente, no qual a 

repetição do mesmo fosse tão poderosa que não anunciasse mais qualquer 

possibilidade de ruptura e de descontinuidade.” (2012, p. 9, itálicos do autor). O sujeito 

é assim (e)feito de discursos parafrásticos, nos quais se apagam as temporalidades e 

nos quais o espaço ocupa posição dominante. 

Ao habitarmos uma posição teórica, que é a da Análise de Discurso de linha 

francesa, situamo-nos em um modo de trabalho com a língua, ou seja, os sentidos 

com os quais trabalhamos estão inscritos na linguagem, têm uma materialidade 

linguística. A partir do olhar desta filiação teórica, diremos logo de início que a língua 

não diz tudo, bem como, conforme diz Ferreira (2000, p. 9, itálicos da autora), “em se 

tratando de linguagem não se pode dizer tudo”11. É por isso que, em Análise de 

Discurso, dizer não significa saturar, estancar sentidos, porque há sempre outros 

dizeres e outras formas de dizer. Nessa direção, o que nos importa, como instrumento 

de entrada elegido para nosso corpus, são os modos de a denominação ‘gay-friendly’ 

significar quando comparece em diferentes portais de notícias on-line, tendo em vista 

que é na e pela língua que queremos pensar a questão do espaço e dos sujeitos. 

Trata-se de, por meio de procedimentos metodológicos, investigar, pela 

presença do significante, recortes de discurso que dizem respeito também à 

constituição das subjetividades homossexuais na contemporaneidade e, desta forma, 

                                            
11 Esta também é a posição de Milner (2012). 
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fundem nosso corpus. Em Análise de Discurso, vale esclarecermos, o corpus não é 

delimitado num a priori sobre o qual intervém posteriormente a teoria, mas, sim, ele 

vai se constituindo à medida em que é operado pelo analista. Envolve, portanto, 

também questões do analista. Nesse sentido é que o corpus, da mesma forma que 

“não é nunca inaugural em AD” (ORLANDI, 2012a, p. 62), também não se fecha; está 

fadado a ser sempre mais. Consoante Zoppi-Fontana (2003, p. 248),  

 
adotamos uma concepção dinâmica do corpus, que o considera em constante 
construção conforme o desenvolvimento da análise e que possibilita 
descrever os regimes de enunciabilidade na sua dispersão, tanto nas 
regularidades de funcionamento quanto nas rupturas provocadas pelo 
acontecimento.  

 
A partir destas colocações iniciais, podemos falar da organização do nosso 

texto. A disposição deste trabalho se dá por meio de um percurso que compreende: 

no próximo capítulo, uma exposição acerca da montagem de nosso dispositivo de 

análise, levando em conta a construção do corpus de pesquisa e os conceitos da 

Análise de Discurso mobilizados. Desenvolvemos também uma reflexão sobre o 

discurso jornalístico, no batimento entre o impresso e o on-line, para pensar a questão 

homossexual capturada pelo discurso jornalístico na internet. Por fim, fazemos um 

mapeamento da noção de significante. Nosso interesse é, substancialmente, 

demonstrar como trabalhamos os processos discursivos do campo teórico a que nos 

filiamos. 

No capítulo terceiro, fazemos uma problematização da noção de identidade, 

bem como nos voltamos a um recorte histórico acerca da homossexualidade no 

mundo ocidental (desdobrado, em parte, da discussão feita no capítulo 1.1, “Dizer da 

(homo)sexualidade”, p. 15), buscando uma compreensão das condições de produção 

que possibilitam discursividades sobre os sujeitos homossexuais. Nosso objetivo é 

capturar como há uma memória que é presentificada ao se dizer desses sujeitos. 

No quarto capítulo, partimos de uma reflexão acerca do espaço na/da cidade 

para pensar os espaços gay-friendly. Debruçamo-nos sobre este significante, 

recobrando seus sentidos dicionarizados e as formas de visibilidade (MEDEIROS, 

2003) que configuram como ele comparece no discurso jornalístico on-line – aspeado, 

entre parênteses, em itálico, em aposto –, para, na sequência, adentrarmos em eixos 

de análise (sobre comportamento, segurança e consumo) depreendidos de nossos 

gestos de leitura, dos quais um outro eixo (em relação à segregação) se desdobra, 
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sempre tendo no horizonte a questão do espaço em como ele é significado pelo 

discurso jornalístico on-line. Por fim, detemo-nos sobre as não regularidades 

encontradas no corpus. 
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2 Sobre o campo teórico da Análise de Discurso e a construção de um 

dispositivo analítico  

 

...é preciso construir máquinas de costura  
para descosturar as falsas totalidades. 

 
(Jean-Jacques Courtine e Jean-Marie Marandin)12 

 

Neste capítulo, temos o objetivo de situar teoricamente os conceitos da 

Análise de Discurso que guiam nossa pesquisa. Optamos por assim proceder 

selecionando, dentre todo o aparato teórico da AD, aqueles conceitos considerados 

por nós relevantes para a realização de nossas análises.  

Iniciamos por uma introdução à nossa construção teórica, marcando a posição 

do analista de discurso frente a um objeto discursivo. Depois, apresentamos como 

elaboramos nosso dispositivo de análise e o objeto de pesquisa, esboçando as 

tensões que se nos foram postas. Na sequência, trabalhamos uma questão acerca do 

discurso jornalístico on-line em sua relação (e dependência) com o impresso, seção 

na qual também buscamos uma reflexão acerca da questão homossexual em como é 

materializada pelo/no discurso jornalístico. A partir dessas elaborações, envidamos 

uma incursão pelas noções fundamentais de condições de produção, de sujeito e de 

significante. Sobre esta última, mapeamos sentidos que foram ou são produzidos em 

alguns campos de saber, como a retórica, a linguística estruturalista com base em 

Saussure, as formulações de Jakobson e, por último, a Análise de Discurso e a 

Psicanálise. 

 

2.1 Introdução à nossa construção teórica 

 
Da posição de analistas de discurso, consideramos que a língua não diz tudo 

porque a ideologia existe, conforme já dissemos no capítulo anterior. Tal existência 

não se trata de imanência nem de ocultação, mas de um atravessamento 

materialmente determinado. Com Michel Pêcheux e sua proposta de uma teoria do 

discurso 13 , aprendemos que a linguística, enquanto um campo de saber 

                                            
12 Apud MALDIDIER, 2003, p. 95. 
13 Courtine ([1981] 2009) faz um apontamento necessário sobre a expressão ‘teoria do discurso’. 
Segundo ele, é preciso remetê-la à “existência de um projeto teórico do qual alguns elementos 
começaram a ser elaborados, mas em nenhum caso uma construção acabada” (p. 70, nota 1). Courtine 
(ibidem) refere-se à AAD-69 e também observa, entretanto, que esse projeto constitui uma posição 
“teoricista” por ele criticada. Em nosso caso, utilizaremos ‘teoria do discurso’ no sentido de nos 
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historicamente marcado, institui um tipo de conhecimento (científico) sobre a língua 

que exclui de suas bordas a questão da materialidade.  

Sobretudo na segunda fase de elaboração da teoria (AD-75)14, podemos 

compreender como Pêcheux insiste sobre a questão material do sentido, ao 

desenvolver noções como as de interdiscurso e de formação discursiva (esta tomada 

de Foucault (cf. PÊCHEUX, [1983b] 2010)). Neste momento o autor se debruça sobre 

o banimento do sentido do interior da linguística, debatendo como esse fator mesmo 

retorna sobre esse campo do conhecimento: 

 
[...] se a Lingüística se constituiu como ciência (primeiro, sob a forma da 
Fonologia, depois, sob a forma da Morfologia e da Sintaxe), foi, precisamente, 
no interior de um constante debate sobre a questão do sentido, sobre a 
melhor forma de banir de suas fronteiras a questão do sentido. 
As “questões de Semântica” com que se depara hoje a Lingüística 
constituem, assim, o que se poderia chamar um retorno das origens de uma 
ciência (retorno daquilo do que ela teve que se separar para se tornar o que 
é) nessa mesma ciência. (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 78, itálicos e aspas do 
autor). 

 
É justamente sobre as questões da linguística – especialmente, sobre a forma 

estruturalista de estudo da linguagem – que Pêcheux (ibidem) intervém para construir 

sua teoria materialista do discurso. Mas ele o faz a partir de uma reflexão e de 

questionamentos filosóficos sobre a linguagem. Para tanto, é fundamental considerar 

o atravessamento ideológico que mencionamos anteriormente. 

A emergência da ideologia se dá no vínculo inextricável entre a língua, a 

história e o sujeito. Quando falamos, significamos pelos modos como ocupamos um 

lugar na história. O discurso, então, não é senão a materialização da ideologia, como 

dizem Pêcheux e Fuchs: 

 
é impossível identificar ideologia e discurso (o que seria uma concepção 
idealista da ideologia como esfera das ideias e dos discursos), mas [...] se 
deve conceber o discursivo como um dos aspectos materiais do que 
chamamos de materialidade ideológica. (PÊCHEUX & FUCHS, [1975] 2010, 
p. 163, itálicos dos autores). 

 
Nesse fragmento, os autores expõem sobre a ligação entre ideologia e 

discurso, não fazendo uma separação entre eles. É que a ideologia não está num 

lugar e o discurso em outro, e por isso não é possível identificá-los em separado. 

                                            
remetermos a um quadro teórico da Análise de Discurso de linha francesa, aquela baseada em Michel 
Pêcheux, com suas implicações metodológicas. 
14 A categorização da teoria em fases é feita por Pêcheux ([1983b] 2010a), em artigo intitulado “A 
análise de discurso: três épocas”. 
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Ambos se constituem mutuamente, de modo que não há discurso sem ideologia; ou, 

como poderíamos glosar, todo discurso é ideológico.  

Estar na linguagem é sempre situar-se em um lugar de evidência, uma vez 

que a ideologia tem como caráter “dissimular sua própria existência no interior mesmo 

de seu funcionamento, produzindo um tecido de evidências “subjetivas”, [...] ‘nas quais 

se constitui o sujeito’” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 139, itálicos e aspas do autor). 

Conforme lemos em Althusser (1985, p. 94, aspas do autor):  

 
Como todas as evidências, inclusive as que fazem com que uma palavra 
“designe uma coisa” ou “possua um significado” (portanto inclusive as 
evidências da “transparência” da linguagem), a evidência de que vocês e eu 
somos sujeitos – e até aí que não há problema – é um efeito ideológico, o 
efeito ideológico elementar.  

 
Avancemos, porém, que esse lugar na história de que falamos e que 

ocupamos é dado pelas condições de produção. Essa expressão, muito debatida 

sobretudo na segunda fase da teoria do discurso proposta por Pêcheux (AD-75), 

coloca muitas questões e, devido a isso, vamos nos debruçar amplamente sobre elas 

posteriormente (p. 66-ss). Por ora, pensando esse lugar fincado na história, passemos 

à construção de nosso dispositivo de análise, também ele determinado pela instância 

ideológica. 

 

2.2 O dispositivo de análise  

 
Orlandi (2010a) diz que em Análise de Discurso se tem uma escuta. O termo, 

tão presente no campo da Psicanálise, alia-se na teoria do discurso a um exercício de 

interpretação e compreensão: o de interpretar as condições de produção e o de 

compreender a opacidade da linguagem, a historicidade dos sentidos, a constituição 

do sujeito atravessado pela ideologia e pelo inconsciente (ibidem). Em outras 

palavras, escutar em Análise de Discurso refere-se a interpretar e, além disso, 

compreender os funcionamentos.  

A distinção que faz Orlandi parte de que, uma vez que somos interpelados em 

sujeito pela ideologia, sempre há interpretação. Ela é um “‘gesto’, ou seja, é um ato 

no nível simbólico [...]” (ORLANDI, 2012a, p. 18). A compreensão, por sua vez, é a 

“explicitação do modo como o discurso produz sentidos” (ibidem, p. 33), e é este o 

trabalho do analista de discurso. Ainda com a autora, para a Análise de Discurso:  
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interpretar [...] não é atribuir sentidos, mas expor-se à opacidade do texto [...], 
ou, como tenho proposto (Orlandi, 1987), é compreender, ou seja, explicitar 
o modo como um objeto simbólico produz sentidos, o que resulta em saber 
que o sentido sempre pode ser outro. (ORLANDI, 2012a, p. 64).  

 
Nesse sentido, poderíamos dizer que, se todo sujeito é fadado a atribuir 

sentidos, isto é, a interpretar, ao analista de discurso cabe, para além dessa 

interpretação, compreender como um objeto simbólico faz sentido, ou seja, como ele 

funciona discursivamente. Aí se faz necessário o suporte teórico. Como diz Orlandi 

(2010a, p. 26): 

 
Compreender é saber como as interpretações funcionam. Quando se 
interpreta já se está preso em um sentido. A compreensão procura a 
explicitação dos processos de significação presentes no texto e permite que 
se possam “escutar” outros sentidos que ali estão, compreendendo-se como 
eles se constituem.  

 
Para que se tenha essa escuta, há a necessidade de colocar o dito em relação 

ao não-dito, aos lugares de enunciação dos dizeres, aos modos de dizê-los, tendo em 

vista que o não-dito é parte constitutiva do dito, porque comparece naquilo que o 

sujeito diz (ORLANDI, 2010a, 2012a). Em outros termos, é implicar o objeto discursivo 

no processo de sua produção, o que significa dizer no seu processo de 

reprodução/transformação no seio de uma formação discursiva (COURTINE, [1981] 

2009), esta entendida, segundo Pêcheux ([1975] 2009, p. 147, itálicos do autor), como 

“[...] aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada 

numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que 

pode e deve ser dito”. 

Falar do processo de produção do discurso exige que consideremos a 

dualidade enunciado/enunciação. Uma reflexão que ora propomos parte de Courtine 

([1981] 2009) e representa uma escolha teórica que surge no interior mesmo do 

campo da Análise de Discurso.15 Segundo o autor, havia, no momento de escritura de 

seu texto, no início dos anos 1980,16 “ausência, no campo da AD, de uma concepção 

especificamente discursiva do enunciado” (ibidem, p. 84).  

                                            
15 Procedemos desta forma a fim de incidir sobre uma discussão teórica mais próxima do nosso campo 
teórico de trabalho. Não ignoramos a historicidade da discussão sobre o enunciado e a enunciação no 
domínio da Linguística, mas nos posicionamos referindo exclusivamente à Análise de Discurso. 
16 Courtine (ibidem) formulou sua reflexão sobre o par enunciado/enunciação numa contraposição a 
Foucault. Isso assinalava um momento de tensão em sua elaboração teórica, uma vez que um impasse 
se inscrevia, naquela conjuntura, entre o trabalho de Foucault e o de Pêcheux, este último já mais 
concentrado na questão (incontornável) da ideologia, enquanto o primeiro assumia uma posição 
antissubjetivista, elidindo, consoante Courtine (ibidem), o mecanismo do assujeitamento. 
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Por enunciação, compreendemos as possibilidades de atualização de um 

enunciado – este entendido como uma “unidade constitutiva do discurso que nunca 

se repete da mesma maneira [...], já que a sua função enunciativa muda de acordo 

com as condições de produção” (FERREIRA, 2001, p. 12) –, numa tensão entre o 

dizer e o não dizer. Elia (SEAD/2005), trabalhando entre a Psicanálise e a Análise de 

Discurso, entende que a enunciação considera um atravessamento histórico, social, 

político que determina a produção de um discurso. Para ele, haveria aí uma 

correspondência ao plano da enunciação do sujeito do inconsciente, tal como traçado 

no campo psicanalítico lacaniano. Courtine ([1981] 2009), em sua teorização sobre a 

dualidade enunciado/enunciação, diz, por sua vez, que o enunciado na AD designa, 

em geral, “a realização de uma frase em superfície [discursiva]” (p. 84). O enunciado 

estaria numa “oposição bipolar” com a enunciação e denotaria o “texto acabado e 

encerrado”, figurando mais ou menos como uma “proposição lógica” (ibidem, p. 85).  

Na forma como Courtine pensa o enunciado, eles seriam “‘átomos’, ‘grãos’ de 

discurso” (ibidem, p. 85, aspas do autor); em suas combinações, e pela presença do 

sujeito – isto é, pelo que entendemos que constitua o processo de enunciação –, é 

que eles produzem texto/discurso. Nas palavras de Courtine (ibidem, p. 85): “ocorre 

que se lhe associe [ao enunciado] um suplemento pragmático destinado a comutá-lo 

em discurso”. 

Por reclamar a presença do sujeito para que o enunciado ‘se torne’ discurso, 

a interpretação não pode ser considerada “mera decodificação na transparência da 

linguagem”, como diz Orlandi (2004, p. 28), “mas trabalho que ata língua, sujeitos e 

mundo” (idem, ibidem). Isto resulta num entendimento da interpretação comportando 

o processo de enunciação – ou seja, a “atividade de produção de um discurso por um 

sujeito enunciador em uma situação de enunciação” (COURTINE, [1981] 2009), p. 91) 

– que remete os enunciados aos seus funcionamentos discursivos, sempre via sujeito. 

A construção do corpus em AD é feita mobilizando enunciados, os quais não 

são desvinculados de suas enunciações (ver, mais adiante, capítulos 2.6 (p. 57), e 2.7 

(p. 66)). Especificamente sobre nosso trabalho de pesquisa, se nossa escuta se volta 

à questão do funcionamento do discurso jornalístico on-line sobre os espaços que são 

ditos como destinados a homossexuais contemporaneamente, nesse jogo entre o 

dizer e o não dizer, entre o dizer e o ser dito estão as produções dos discursos em 

situações de enunciação que, no momento da análise, devem comparecer. Somente 
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assim podemos filiar os sentidos dos enunciados, agrupados em sequências 

discursivas, aos seus processos de significância. Na esteira de Courtine ([1981] 2009, 

p. 84, itálicos do autor, negritos nossos), 

 
toda sequência discursiva deve ser apreendida enquanto objeto tomado num 
processo discursivo de reprodução/transformação dos enunciados no 
interior de uma dada FD: o estudo do intradiscurso que tal sequência 
manifesta é indissociável da consideração do interdiscurso da FD.  

 
Termos essa diferença assim marcada nos permite analisar as sequências 

discursivas em duas frentes: uma que incide na materialidade linguística no interior 

mesmo do enunciado, tecendo relações entre os elementos linguísticos – a sintaxe, 

por exemplo; e outra que remete o enunciado à formação discursiva que o 

sobredetermina, considerando-se aí as condições de produção, o efeito do 

interdiscurso naquele determinado enunciado. 

Vamos, pois, à nossa escuta, isto é, às tensões da construção do nosso 

objeto, onde as questões de interpretação, de (desejo de) compreensão se 

mostra(va)m a partir dos – e nos – enunciados com os quais trabalhamos. Que grãos 

de discurso são esses que nos chamam para uma análise? 

 

2.3 Em tensões: considerações iniciais sobre a construção de um objeto 

 
A considerar, na esteira de Romão (2004, n.p.), que a internet constitui hoje 

“a manhã do século XXI”, nosso interesse em pesquisar na mídia inscrita na rede on-

line passa também pelo fato de termos à disposição, uma vez conectados, uma gama 

de resultados, isto é, de materialidades significantes no on-line, indubitavelmente 

maior do que poderíamos ter se trabalhássemos com suportes impressos, levando em 

conta as possibilidades de acesso a essas materialidades. Além disso, a rede tem um 

funcionamento próprio que se distingue, por exemplo, de outras redes de informação, 

tais como o rádio, a televisão e a mídia impressa – muito embora todas constituam 

redes informativas que “arquitetam nós de vozes em cadeias que se cruzam e 

espelham informações” (ibidem, n.p.). 

Três critérios se projetam no que afirmamos acima: um em relação ao suporte, 

isto é, à mídia que se faz (no) on-line; um em relação à quantidade, ou seja, à 

possibilidade de se obter uma quantidade de materialidades significantes inscritas no 

on-line; e um em relação ao funcionamento da mídia na internet. Esses critérios são 

decisivos para o modo como montamos nosso corpus. 
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A partir de nossas idas e vindas ao arquivo que ia se constituindo para análise, 

sentimo-nos atraídos, já dissemos e vale retomarmos, pelas formas de dizer i) sobre 

os espaços ditos como destinados aos homossexuais e ii) sobre os sujeitos 

homossexuais. Muitas tensões se materializaram desde os primeiros gestos de leitura 

do corpus, sobretudo, em relação ao uso de uma denominação específica – ‘gay-

friendly’ – para significar um espaço na/da cidade. Devido a isso, destacamos, abaixo 

e ao longo deste capítulo, alguns desses pontos de tensão:  

a) Por ser um significante em língua inglesa, justaposição de um substantivo 

– gay – e um adjetivo – friendly –, era curioso notar que ora não havia uma explicitação 

acerca do que ele significava em português, isto é, não havia tradução para a língua 

portuguesa, ora a ele se seguia um comentário17 (cf. AUTHIER-REVUZ, [1982] 2004). 

No primeiro caso, o significante funcionava como já-lá; no segundo, havia uma 

tentativa de cristalizar, por meio de uma glosa (AUTHIER-REVUZ, 1998), um sentido 

em relação a ele (trataremos desta questão no capítulo 4.2, p. 120); 

b) Se, por um lado, o significante ‘gay’ já é uso corrente em língua portuguesa 

e se encontra dicionarizado no Brasil18, havia incerteza se a denominação ‘gay-

friendly’, por sua vez, estava incorporada ao léxico da língua portuguesa19; 

c) Os modos de significar os espaços na/da cidade na mídia on-line, sobretudo 

no que diz respeito a um espaço circunscrito, com um funcionamento – ele é dito como 

destinado a sujeitos específicos – que reclama um gesto analítico; 

d) Os modos de significar os sujeitos homossexuais em condições de 

produção contemporâneas nos portais de notícias on-line que selecionamos para 

análise. 

A partir da enumeração dos pontos acima postos, observamos que no 

processo de produção de sentidos acerca dos espaços denominados ‘gay-friendly’ 

algo faltava, porque se projetava uma opacidade quanto ao uso da denominação – 

um efeito da língua que não diz tudo. No entanto, os portais de notícias on-line 

funcionam de modo que os sentidos pareçam não afirmar essa opacidade: em geral, 

                                            
17 Para Authier-Revuz ([1982] 2004), um comentário pode ser uma glosa, um retoque, um ajuste no 
dizer. Ver também capítulo 4.2.1, “Entre aspas, parênteses, apostos...”, p. 126; 128. 
18 No dicionário Houaiss (2009), a datação é de 1953. Edward MacRae escreve, em 1983, que a 
“palavra gay, originalmente restrita aos meios homossexuais dos países de língua inglesa”, à época se 
tornava “conhecida de todos e usada como expressão muito menos carregada negativamente” 
(MACRAE, 1983, p. 56) do que o termo ‘homossexual’. 
19 A denominação, até dezembro de 2016, ainda não consta nos dicionários de língua portuguesa 
brasileiros. 
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é como se a denominação fosse saturada de sentido, perfeitamente evidente e 

passível de se autoexplicar, ou desdobrada por um aposto funcionando para 

imaginariamente cercar os sentidos daquele significante. Voltaremos a isso 

posteriormente, mas vale desde já dizer que esse efeito se dá a partir de um 

esquecimento no nível enunciativo, que Pêcheux ([1975] 2009) classifica como 

esquecimento nº 2, o qual provoca a impressão de que há uma conexão direta entre 

a realidade e o pensamento, isto é, provoca a impressão de que o que se diz só pode 

significar de uma determinada maneira: é aquilo.  

Ao refletir sobre a questão de significação, Orlandi ([1992] 2007) denomina a 

relação direta entre as palavras e as coisas como conteudismo. Nesse sentido, é como 

se gay-friendly somente pudesse significar de uma maneira porque haveria uma 

ligação direta com a realidade, ou seja, haveria na própria denominação um ‘conteúdo’ 

completo, o qual assim poderia ser completamente compreensível, transparente, 

evidente. 

No que concerne ao trabalho discursivo, podemos perguntar por que tais 

questões nos interessam, em detrimento de outras. E consideramos que uma resposta 

nos seja dada por Orlandi ([1992] 2007). A autora diz que há uma injunção à 

interpretação dada historicamente por nossas relações com a linguagem, a qual põe 

em causa o sujeito e o sentido. O pesquisador analista, portanto, não poderia estar 

fora dessa injunção, porque fazemos, consoante Pêcheux ([1982] 2010) e Mariani 

(1998), uma leitura interpretativa do arquivo. Se a interpretação não é unívoca e muito 

menos qualquer uma, já que é determinada pela história, trabalhar os sentidos via 

Análise de Discurso é lançar mão de um suporte teórico que permite a construção de 

um dispositivo de análise, o qual permite passar da interpretação para a compreensão 

dos sentidos em movimento (ORLANDI, 2012a).  

Por conseguinte, os sentidos sobre os espaços denominados gay-friendly 

pedem que seu funcionamento discursivo seja levado em conta. Trata-se de percorrer 

como esses sentidos têm uma forma material, com uma carga histórica, o que, 

redunda dizer, significa que são atravessados pela ideologia. A propósito, como 

estamos falando de espaços na e da cidade, Zoppi-Fontana (2003), operando as 

noções de ordem e organização20 da língua formuladas por Orlandi (2001, 2012a) em 

                                            
20 De acordo com Orlandi (2012a), a ordem da língua é forma material, isto é, “sistema significante 
material”. Quando se pensa na ordem do discurso, por sua vez, a ordem real da história também incide, 
recobrando sua materialidade simbólica (ibidem), de modo que a ordem do discurso se constitui dessa 
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sua relação com o urbano, diz que “Os espaços da cidade são interpretados por uma 

discursividade que projeta sobre a ordem real da cidade uma organização imaginária 

que se coloca como ideal ou modelo de esquadrinhamento urbano.” (ZOPPI-

FONTANA, 2003, p. 256, itálicos da autora). Essa asserção nos é importante à medida 

que temos como um nosso objetivo chegar à discursividade21 acerca dos espaços na 

cidade ditos como destinados a homossexuais e acerca dos sujeitos homossexuais 

que são inscritos em tais espaços.  

Em outros termos, uma vez que a mídia on-line diz dos espaços para 

homossexuais, queremos investigar as formas como isso é feito, considerando a 

discursividade em seu funcionamento, ou seja, a rede de significações tecida na e 

pela história, a qual torna alguns sentidos evidentes e, ao mesmo tempo, apaga 

outros. E, para realizarmos nosso trabalho de análise, elegemos como modo de 

entrada os sentidos produzidos a partir do significante ‘gay-friendly’ em como ele 

comparece nos portais de notícias on-line brasileiros, isto é, nas formas como a 

denominação tem sido, cada vez mais, conforme vimos no capítulo anterior (p. 22-ss), 

vinculada aos espaços para homossexuais. Como bem sintetiza Orlandi (2012a, p. 

49, itálicos da autora), iremos: 

 
Trabalhar com os movimentos (gestos) de interpretação do sujeito (sua 
posição), na determinação da história, tomando o discurso como efeitos de 
sentidos entre locutores. São [...] duas ordens que [...] interessam: a da língua 
e a da história, em sua relação. Que constituem, em seu conjunto e 
funcionamento, a ordem do discurso. Em sua materialidade. 

 
Contemplamos, em suma, uma circulação de enunciados sobre espaços e 

sujeitos homossexuais na mídia on-line a partir de uma denominação.  

Ainda no que tange ao campo das tensões, há que se considerar que falar 

sobre os espaços destinados aos sujeitos homossexuais é falar também sobre um 

saber acerca destes sujeitos, um saber que é instituído, marcado pelos discursos que 

                                            
relação entre as ordens da língua e da história. A organização, em contrapartida, está do lado da regra, 
do sistema, do idealismo. Consoante Orlandi (ibidem, p. 49), “Ao se passar da instância da organização 
para a da ordem, se passa da oposição empírico/abstrato para a instância da forma material em que o 
sentido não é conteúdo, a história não é contexto e o sujeito não é origem de si”.  

21 Segundo Mariani (1998, p. 24), a discursividade tem como caráter a “produção simbólica ininterrupta 
que na linguagem organiza sentidos para as relações de poder presentes em uma formação social, 
produção esta sempre afetada pela memória do dizer e sempre sujeita à possibilidade de rupturas no 
dizer – como um dos elementos constitutivos dos processos sociais e, por conseguinte, constitutivo da 
materialidade lingüística”. Lunkes (2014, p. 34) define, ainda, que “A discursividade permite situar [os] 
processos discursivos e a partir da análise dessa trama espessa o analista pode colocar em suspenso 
o que é construído historicamente a partir de efeitos de sentidos de evidência.” (p. 34). 
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os atravessam e pelos espaços que ocupam – ou que podem ocupar –, pelas 

demarcações na cidade (ORLANDI, 2001, 2003; RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2003). Falar 

sobre os sujeitos homossexuais ocupando espaços na cidade é falar, ainda, sobre a 

própria cidade, uma vez que se diz dos espaços que nela vão sendo destinados a 

esses sujeitos. Conforme Fedatto (2013, p. 22), “[...] a história do saber não é 

desvinculada do espaço onde sua produção se efetiva nem das condições sócio-

históricas que tornam possível (e muitas vezes imperiosa) a demanda por um 

determinado tipo de saber – e pelo objeto que ele constrói”. 

À vista disso, trabalhar discursivamente sobre os efeitos de sentidos acerca 

dos espaços destinados a homossexuais nos portais de notícias on-line nos permitirá 

compreender os processos discursivos que dizem desses espaços e, por extensão, 

dos sujeitos que os ocupam. Embora os sentidos pareçam estabilizados ou 

naturalizados em relação a um determinado objeto de que se fala, para a Análise de 

Discurso, o discurso é jogo de forças, efeitos de sentidos contraditórios, sempre em 

tensão, nos quais os dizeres vão fazendo movimento porque são práticas linguageiras 

inscritas na história.  

Na próxima seção, ainda antes de partirmos para uma exposição acerca da 

construção do corpus, faremos uma reflexão necessária sobre o funcionamento do 

discurso jornalístico. Esse segmento nos permitirá, depois, compreender de modo 

mais abrangente a forma como o corpus se desenhou. Passemos então a ele. 

 

2.4 Sobre a produção de evidências, ou uma questão sobre o discurso 

jornalístico on-line 

 
A mídia impressa, enquanto uma instituição atravessada por formações 

ideológicas e discursivas heterogêneas, opera na estabilização e desestabilização de 

significações, “mobilizando a memória social em seu próprio proveito” (MARIANI, 

1998, p. 44). Isto significa que esta mídia mobiliza interpretações da história a fim de 

regularizar os acontecimentos históricos e naturalizar os sentidos que produz: “A mídia 

funciona [...] como um elemento fundamental na representação e re-produção dos 

‘consensos de significação’ resultantes de hegemonias políticas ou, ao contrário, 

participa da sua dissolução.” (ibidem, p. 44, aspas da autora). 

Quando na mídia se escreve aos moldes do ‘o que é’ um espaço para sujeitos 

homossexuais, seu discurso é, na verdade, um discurso sobre, já que, conforme 
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Mariani (ibidem), este discurso representa um lugar de autoridade no qual algum tipo 

de saber, que é reconhecido pelo leitor, é transmitido (ver também p. 41-43). A partir 

dessa posição, entendemos haver um vínculo entre o discurso sobre e a produção de 

saber(es) sobre um objeto discursivo. 

Esta pesquisa não trabalha com a mídia impressa, mas com a mídia on-line. 

Nesse sentido, colocamos como questão se ambas poderiam estar unidas por um 

traço naquilo que se considera como discurso jornalístico. Isto porque, nos portais de 

notícia on-line, alguns funcionamentos da produção do discurso que antes diziam 

respeito apenas ao impresso retornam. De forma próxima, por exemplo, o lugar 

imaginário de que cabe ao jornalismo dar a saber sobre as coisas do mundo se 

presentifica. E efeitos de objetividade, de imparcialidade, de evidência também 

residem nesse seu funcionamento.  

A fim de mostrar alguns desses funcionamentos de equivalência – aos quais 

nos debruçaremos também no próximo capítulo – entre os jornalismos impresso e on-

line, passemos às sequências discursivas abaixo, recortadas do arquivo que compõe 

nosso corpus:  

 
1 Porto Alegre busca atrair mais turistas homossexuais com a recente inclusão no 

circuito brasileiro dos destinos gay-friendly [...]. (G1, 28 set. 2015). 
 

2 O secretário de Turismo de Porto Alegre, Luiz Fernando Moraes, explica que 
este tipo de viajante [homossexual] corresponde a 15% do faturamento mundial 
do turismo. Além disso, os homossexuais gastam em média 30% a mais do que 
os heterossexuais. (G1, 28 set. 2015). 
 

3 Tanto na capital, Atenas, quanto em ilhas famosas por serem “gay friendly” como 
Mykonos, os gays recém casados [sic] encontram um destino ideal para a sua 
lua de mel. (Terra, 27 ago. 2013). 

 
A primeira matéria, da qual recortamos as duas primeiras sequências 

discursivas acima, publicada22 pelo portal de notícias on-line G1, diz sobre uma cidade 

que, por se ‘tornar’ gay-friendly ao ser incluída num circuito turístico, passa a atrair 

mais turistas homossexuais, e que estes turistas gastam mais do que outros, 

heterossexuais. A segunda matéria, publicada23 pelo portal de notícias on-line Terra, 

                                            
22  Disponível em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/09/porto-alegre-busca-atrair-
mais-turistas-ao-se-tornar-destino-gay-friendly.html>. Acesso em: 28 set. 2016. 
23  Disponível em: <http://vidaeestilo.terra.com.br/turismo/internacional/lua-de-mel-gay-site-lista-15-
melhores-destinos-para-homossexuais,6c34062ee3fb0410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html>. 
Acesso em: 28 set. 2016. 
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da qual recortamos a terceira sequência discursiva, diz sobre um “destino ideal” para 

gays recém-casados, o qual seria gay-friendly. 

Ora, do mesmo modo que no impresso, pelo modo como o discurso 

jornalístico assume a posição (imaginária) de dar a saber sobre o mundo, aquilo que 

os portais de notícias on-line dizem sobre os espaços gay-friendly e sobre os sujeitos 

que os frequentam, ou que os podem/devem frequentar, pode ser tomado como 

efeitos de evidência, quais sejam: há um circuito brasileiro de destinos gay-friendly, 

há homossexuais que gastam, dentre outras possibilidades. Ao tecer essa malha 

discursiva, na qual importa dizer sobre espaços que são denominados gay-friendly e 

que isto seja naturalizado, os portais de notícias on-line produzem sentidos que 

somente imaginariamente encontram-se estabilizados, já que não se diz quem inclui 

uma cidade como um “destino gay-friendly”, ou por que esta inclusão torna uma cidade 

receptiva a sujeitos homossexuais, por exemplo. No entanto, assim se vão produzindo 

as evidências, como se dissessem: ‘ser gay, hoje, é isto!’, ‘ser gay, hoje, é assim!’, ou, 

ainda, e indo mais além, ‘os gays, hoje, consomem mais’, ‘frequentam destinos gay-

friendly’. É no jogo discursivo produzido pelo discurso jornalístico que equações 

linguísticas24 cristalizam saberes sobre o homossexual (SOARES, 2006), de modo 

que parece evidente que dizer do espaço gay-friendly é dizer do homossexual que ‘faz 

turismo’, isto é, que consome, como se houvesse e fosse possível uma relação de um 

igual ao outro (x = x).  

Na sequência, nosso interesse fundamental é aprofundar uma reflexão acerca 

de aproximações e distanciamentos no tocante à mídia impressa e à mídia on-line. 

 

2.5 O impresso e o on-line 

 
A Análise de Discurso, em sua formulação teórica, considera que todo 

discurso se constitui por uma dispersão de textos, bem como todo texto se constitui 

por uma dispersão do sujeito (ORLANDI & GUIMARÃES, 1988; GRIGOLETTO, 2009). 

Esta afirmação se opõe à ideia de uma unidade constitutiva de um discurso.  

                                            
24  Por equação linguística, compreendemos, na esteira de Mariani (1998) e Soares (2006), uma 
estabilização de sentidos que possibilita, numa dada conjuntura, associar determinados (efeitos de) 
sentidos, permitindo que um possa ser tomado pelo outro. Esta formulação teórica aproxima-se, a 
nosso ver, do conceito de efeito metafórico, tal como proposto por Pêcheux ([1969] 2010), mas com a 
distinção de que a noção de equação trabalha a prática da filiação regularizante de um sentido a 
outro(s). 
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Segundo Orlandi e Guimarães (1988, p. 57), “É a relação do sujeito com o 

texto, deste com o discurso, e a inserção do discurso em uma formação discursiva 

determinada que produz a impressão da unidade, a transparência, em suma, a 

completude do seu dizer”. Trata-se, portanto, de um efeito – efeito este determinado 

pelo próprio processo de interpelação do indivíduo em sujeito por meio da ideologia 

(ALTHUSSER, 1985) – que na unidade apaga o atravessamento das formações 

discursivas – sempre em tensão – que constituem um discurso. Alertam os autores: 

 
Os mecanismos enunciativos não são unívocos nem auto-evidentes. São 
construções discursivas com seus efeitos de caráter ideológico. 
As marcas são pistas (Ginsburg, 1980). Não são encontradas diretamente. 
Para se atingi-las é preciso teorizar. Além disso, a relação entre as marcas e 
o que elas significam é tão indireta quanto é indireta a relação do texto com 
as suas condições de produção. No domínio discursivo não se pode, pois, 
tratar as marcas ao modo ‘positivista’, como na lingüística. (ORLANDI & 
GUIMARÃES, 1988, p. 54, itálicos dos autores). 

 
Ora, se é próprio do discurso fazer-se na dispersão, consideramos que o 

discurso jornalístico (impresso e on-line) seja assim determinado; há certas posições 

que se sustentam em determinadas formações discursivas.  

Movidos pela pergunta lançada na seção anterior, questionamos, portanto: 

como pensar o discurso produzido pelos portais de notícia on-line25 à luz da Análise 

de Discurso26? A esta pergunta, outras duas se juntam: há uma memória da prática 

jornalística impressa no on-line? Trata-se da mesma prática discursiva em ambos? 

Iniciamos fazendo uma entrada pelo impresso.  

 

2.5.1 Do discurso jornalístico impresso 

 
Mariani (1998), em O PCB e a imprensa: os comunistas no imaginário dos 

jornais (1922-1989), nos apresenta, dentre outras coisas, um funcionamento do 

discurso jornalístico impresso que se dá na relação entre a instituição jornalística e 

um polo receptivo, isto é, o leitor. Por instituição, de acordo com a autora, entende-se 

o: 

 
fruto de longos processos históricos durante os quais ocorre a sedimentação 
de determinados sentidos concomitantemente à legitimação de práticas ou 

                                            
25 Consideramos, aqui, os portais de notícia em âmbito brasileiro, apenas.  
26 Tratou-se de uma escolha teórica fazermos essa incursão exclusivamente pela Análise de Discurso 
de orientação francesa e com desdobramentos no Brasil. Quando necessário, porém, apontaremos às 
contribuições de outras áreas do conhecimento. 
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condutas sociais. São práticas discursivas e não discursivas que se 
legitimaram e institucionalizaram, ao mesmo tempo em que organizam 
direções de sentidos e formas de agir no todo social. (ibidem, p. 71). 

 
Entendemos, com a autora, que o jornalismo é uma instituição fundamentada 

em bases histórico-discursivas que determinam seu funcionamento. A prática 

jornalística (como qualquer outra prática, aliás) funciona por meio de formações 

imaginárias, isto é, por meio de um mecanismo de projeções entre os interlocutores 

num determinado funcionamento discursivo (PÊCHEUX, [1969] 2010) 27 : há um 

imaginário sobre a instituição, sobre o jornal, sobre o sujeito que ocupa a posição de 

jornalista, sobre o(s) sujeito(s) leitor(es), o(s) acontecimento(s) histórico(s) e assim por 

diante.  

Dela Silva (2015), a propósito da prática jornalística (em geral), entende-a 

como “a produção de efeitos de sentidos para e por sujeitos (ORLANDI, 2001), 

determinada por condições de produção específicas das práticas discursivas 

midiáticas” (p. 222). E vale esclarecer que entendemos mídia no sentido que Orlandi 

(2012a, p. 96) propõe:  

 
A mídia é um grande evento discursivo do modo de circulação da linguagem. 
Enquanto tal, ela é um acontecimento de linguagem que impõe sua forma de 
gerenciamento dos gestos de interpretação, sempre na distinção do que se 
deve apreender como sentido unívoco (literal) e o que admite plurivocidade 
interpretativa.  

 
Nesse sentido, cabe à instituição jornalística, ou melhor, aos sujeitos em 

posição de jornalistas que têm sua prática nessa instituição, trabalhar sentidos que se 

produzem no interdiscurso, materialmente determinados. Esse trabalho dos sentidos, 

por sua vez, se dá pelos dois tipos de esquecimentos de que fala Pêcheux ([1975] 

2009, p. 161-162, itálicos e aspas do autor): 

 
Concordamos em chamar esquecimento nº 2 ao “esquecimento” pelo qual 
todo sujeito-falante “seleciona” no interior da formação discursiva que o 
domina, isto é, no sistema de enunciados, formas e seqüências que nela se 
encontram em relação de paráfrase – um enunciado, forma ou seqüência, e 
não um outro, que, no entanto, está no campo daquilo que poderia reformulá-
lo na formação discursiva considerada. 
Por outro lado, apelamos para a noção de “sistema inconsciente” para 
caracterizar um outro “esquecimento”, o esquecimento nº 1, que dá conta do 
fato de que o sujeito-falante não pode, por definição, se encontrar no exterior 
da formação discursiva que o domina.  

                                            
27  Segundo Pêcheux ([1969] 2010), “o que funciona nos processos discursivos é uma série de 
formações imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem 
que eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”.  
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No que diz respeito aos esquecimentos, vale dizer que Pêcheux ([1975] 2009) 

tece uma crítica ao trabalho que empreende tendo em vista que, segundo ele, a sua 

elaboração permitia  

 
dar conta da impressão de realidade de seu pensamento para o sujeito-
falante [...], impressão deflagrada pela abertura constitutiva da qual esse 
sujeito se utiliza constantemente através do retorno sobre si do fio de seu 
discurso, da antecipação de seu efeito e da consideração da discrepância 
introduzida nesse discurso pelo discurso de um outro (como próprio outro) 
para explicitar e se explicitar a si mesmo o que ele diz e “aprofundar o que 
ele pensa”. (ibidem, p. 162, aspas do autor). 

 
Por conseguinte, o autor formula que o funcionamento do esquecimento nº 2, 

este que está ligado ao campo da enunciação e à impressão de que haja algum tipo 

de consciência nas escolhas das formas de dizer e o qual provoca o efeito de uma 

conexão entre realidade e pensamento, opera sobre uma “liberdade” apenas suposta 

do sujeito-falante, uma vez que ele só diz de dentro de uma formação discursiva e que 

não há exterior fora de uma formação ideológica.  

É por meio desses esquecimentos que se produzem os efeitos de que os 

sentidos são evidentes, são óbvios. Aos analistas de discurso, por sua vez, cabe-nos 

questionar tais efeitos. 

Voltando à Mariani (1998), a autora afirma que, em nosso tempo (refere-se 

aos anos 1990), os mitos de neutralidade, imparcialidade e objetividade começam a 

ser postos em causa a partir de um funcionamento que assume posições; por 

exemplo, através da assinatura de editais. Diremos, de nossa posição, que se por um 

lado parece haver um enfraquecimento do mito da neutralidade, da ilusão da 

comunicação baseada em fatos – efeitos de uma produção de sentidos histórica a 

respeito do jornalismo que lhe determinou esse lugar –, por outro, a assunção daquilo 

que Mariani designa de “lado interpretativo” (ibidem, p. 59) ainda caminha em marcha 

lenta quando se trata da prática jornalística, sobretudo no que compete às grandes 

corporações midiáticas28. 

                                            
28 Citamos como exemplo o documento emitido pelas Organizações Globo, em 6 ago. 2011, intitulado 
“Princípios editoriais das Organizações Globo”, no qual a empresa diz que não existe “nem verdade, 
nem objetividade” (n.p.), mas, ao mesmo tempo, “que a verdade pode ser inesgotável, inalcançável em 
sua plenitude, mas existe” (n.p., negritos nossos). No mesmo documento as Organizações Globo 
apontam que “se a objetividade total certamente não é possível, há técnicas que permitem ao homem, 
na busca pelo conhecimento, minimizar a graus aceitáveis o subjetivismo” (n.p.). A partir disso, vemos 
como se repetem os sentidos de imparcialidade e objetividade, de um imaginário constituído de pura 
transmissão de informações com (suposta) neutralidade. O documento está disponível em: 
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Seguindo com Mariani (1998, p. 60), há também um outro funcionamento no 

discurso jornalístico que se volta para o “inesperado (aquilo para o que ainda não há 

memória) ou possível/previsíveis (ou seja, fatos para os quais se pode dizer algo 

porque guardam semelhanças com eventos ocorridos anteriormente)”. É nesse âmbito 

que os jornais vão organizando  

 
filiações de sentidos possíveis para o acontecimento não apenas em termos 
de uma memória, mas também no que diz respeito aos desdobramentos 
futuros. Para tanto, os jornais nomeiam, produzem explicações, enfim, 
‘digerem’ para os leitores aquilo sobre o que se fala. Esse processo de 
encadeamento cria a ilusão de uma relação significativa entre causas e 
consequências para os fatos ocorridos. (ibidem, p. 60, aspas da autora). 

 
Com Ferreira (2011), acrescentamos, ainda, que: 

 
Se, por um lado, os meios de comunicação nomeiam e produzem explicações 
para os acontecimentos que irrompem nosso cotidiano, por outro, a produção 
desses sentidos é determinada por uma lógica de poder que, com frequência, 
nos escapa e que é exercida em praticamente todas as etapas da produção 
da notícia: na linha editorial, na reunião de pauta onde a matéria é pré-
configurada, na seleção dos assuntos, nas abordagens, nas interdições, 
instâncias que, é claro, estão relacionadas ao jogo político e ao mercado. 
(FERREIRA, 2011, p. 139). 

 
Nessa direção, o discurso jornalístico assume a modalidade de discurso sobre 

de que falamos anteriormente (p. 35). Podemos agora avançar dizendo que esse 

discurso sobre atua sobre a memória, na institucionalização dos sentidos, e 

representa lugares de autoridade, conforme lemos em Mariani (1998, p. 60, itálicos da 

autora): 

Os discursos sobre são discursos que atuam na institucionalização dos 
sentidos, portanto, no efeito de linearidade e homogeneidade da memória. 
Os discursos sobre são discursos intermediários, pois ao falarem sobre um 
discurso de (‘discurso-origem’), situam-se entre este e o interlocutor, qualquer 
que seja. De modo geral, representam lugares de autoridade em que se 
efetua algum tipo de transmissão de conhecimento, já que o falar sobre 
transita na co-relação entre o narrar/descrever um acontecimento singular, 
estabelecendo sua relação com um campo de saberes já reconhecido pelo 
interlocutor. 

 
Deste modo compreendemos como o discurso jornalístico tem como um seu 

funcionamento o discurso sobre, pois, por meio dele, dá a saber do mundo: “A 

imprensa não é o ‘mundo’, mas deve falar sobre esse mundo, retratá-lo, torná-lo 

compreensível para os leitores” (ibidem, p. 61). Mas, como lemos em Ferreira (2011, 

                                            
<http://g1.globo.com/principios-editoriais-das-organizacoes-globo.pdf>. Acesso em: 6 abr. 2016. Para 
além da ilusão de objetividade que se inscreve em certas práticas jornalísticas, há, todavia, que se 
considerar a reflexão que se promove sobre estas práticas, supondo-as não mais objetivas. 
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p. 140), não é de qualquer lugar que se pode falar sobre: “Os meios de comunicação 

legitimaram-se ao longo de seu processo de institucionalização como instâncias 

semantizadoras de sentidos, com papel crucial na produção de uma ideia de história 

e de memória.” O funcionamento do discurso sobre na prática jornalística não se dá 

sem a espessura histórica que o funda nesse lugar institucionalizado. Poderíamos 

pensar que essa modalidade comparece também na mídia on-line? 

Ora, em nosso corpus, encontramos fragmentos nos quais os portais de 

notícias mobilizam a memória produzindo efeitos de linearidade e de homogeneidade, 

tal como na seguinte sequência discursiva: 

 

4  Muitos estrangeiros aproveitam o famosíssimo Carnaval do Rio de Janeiro para 
se divertir muito em um ambiente para lá de liberal. Durante o resto do ano, o 
Rio tem uma vida gay vibrante, com numerosos bares e discotecas para esse 
público, em uma cidade considerada como a capital gay-friendly da América 
latina [sic]. (Terra, 12 set. 2012). 

 
Nesta sequência discursiva, recortada de matéria publicada 29  em 12 de 

setembro de 2012 do portal Terra, dá-se a saber que: i) na cidade do Rio de Janeiro, 

“Muitos estrangeiros aproveitam o famosíssimo Carnaval [...] para se divertir muito em 

um ambiente para lá de liberal”; ii) a cidade “tem uma vida gay vibrante”; e iii) é 

“considerada como a capital gay-friendly da América latina [sic]”. No recorte, descrever 

a cidade do Rio de Janeiro é trabalhar uma memória sobre a cidade – é a cidade do 

Carnaval, é liberal, tem diversão –, estabelecendo efeitos de sentidos que jogam com 

um re-conhecimento, por parte do interlocutor, do que se diz, de modo que ao dizer 

sobre a cidade, opera para que sentidos se estabeleçam numa rede de memória 

estabilizada, linear, homogênea. E nesse processo, o portal de notícias on-line se 

autoriza a dizer. Em relação ao dito de que a cidade do Rio de Janeiro é considerada 

a “capital gay-friendly da América latina [sic]”, não se diz quem a considera, ou de que 

forma: é o portal de notícias que ocupa uma posição de poder dizer, isto é, de falar 

sobre o ‘mundo’, retratá-lo e torná-lo ‘compreensível’, assumindo um caráter 

didático30. Mastigar e deglutir os sentidos para que o interlocutor os digira. Assim 

                                            
29 Disponível em: <https://vidaeestilo.terra.com.br/turismo/internacional/veja-10-destinos-ideais-para-o-
publico-gay,4f845e71eb4c9310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso em: 29 set. 2016. 
30 Mariani (1998) fala do caráter didático no/do discurso jornalístico a partir de reflexões de Beacco & 
Moirand (1995). Segundo a autora, os autores “atribuem um aspecto didático aos discursos mediáticos, 
uma vez que, para transmitir informações sobre acontecimentos (mediatizando, ie, dando a conhecer 
sobre algo), eles comparecem permeados por esquemas, desenhos (mapas, figuras e croquis, ou 
retratos falados, por exemplo), além de definições, explicações, estatísticas, questionamentos e 



 

43 
 

podemos vislumbrar que a modalidade de discurso sobre não desaparece na mídia 

on-line, mas faz parte de seu funcionamento. 

Um outro ponto relevante em relação ao discurso jornalístico tem a ver com a 

noção de acontecimento jornalístico proposta por Dela Silva (2015). Mobilizando 

algumas noções de acontecimento(s), a autora situa, na teoria do discurso, duas 

delas: a de acontecimento discursivo, tal como proposta por Pêcheux ([1983a] 2008, 

p. 17) – isto é, “o acontecimento, no ponto de encontro de uma atualidade e uma 

memória” – , e a de acontecimento enunciativo, baseada em Indursky: 

 
O acontecimento discursivo é de natureza diversa do acontecimento 
enunciativo: enquanto, no acontecimento discursivo, ocorre uma 
desidentificação com a forma-sujeito, a qual está na origem da ruptura com a 
referida forma-sujeito, no acontecimento enunciativo, estamos diante de uma 
contra-identificação[ 31 ] com a posição-sujeito dominante, a qual está na 
origem do afrontamento com os saberes que emanam desta posição-sujeito 
dominante no interior de uma formação discursiva. No primeiro caso, ocorre 
antagonismo e ruptura. No segundo caso, afrontamento com fragmentação 
da forma-sujeito. (2008, p. 27-28, itálicos da autora, apud DELA-SILVA, 2015, 
p. 219). 

 

Essa diferenciação de acontecimento discursivo e acontecimento enunciativo 

importa à medida que ambos estão em contraposição com a noção de acontecimento 

jornalístico. Como nos diz Dela Silva (2015, p. 220), “No âmbito das pesquisas da área 

da comunicação social, a noção de acontecimento está costumeiramente associada 

ao fato em si, enquanto um acontecimento empírico, um evento, cuja existência 

poderá motivar o seu relato na mídia.” Assim assumida a noção de acontecimento, é 

possível entendermos como ela corrobora para um imaginário que na prática 

jornalística separa sujeito (o jornalista) e história (o fato), tendo em vista que o “papel” 

do jornalista seria o de levar o fato, tal como ele é, isto é, em sua evidência e 

completude, a um público. Ainda nos termos de Dela Silva (ibidem, p. 220, negritos 

nossos): 

 

Dessa perspectiva, o acontecimento é compreendido como a referência, 
aquilo sobre o que se detém o relato jornalístico. O acontecimento 

                                            
citações de autoridade, enfocando, assim, um acontecimento singular a partir de generalizações feitas 
a partir de um campo de saberes já estabelecidos” (MARIANI, 1998, p. 61). 
31 As noções de identificação, contraidentificação e desidentificação são trabalhadas por Pêcheux 
([1975] 2009). A identificação consiste num recobrimento do sujeito com a matriz de sentido que 
constitui seu discurso, ou seja, o sujeito se identifica (no apagamento do atravessamento ideológico e 
inconsciente); a contraidentificação, por sua vez, diz da “luta [do sujeito] contra a evidência ideológica” 
(ibidem, p. 199), no campo mesmo onde essa evidência se constitui. O sujeito, no interior de uma 
formação discursiva, se contraidentifica com ela, revoltando-se contra uma matriz de sentido; por fim, 
a desidentificação se caracteriza por uma transformação da própria forma-sujeito, indicando uma 
ruptura com uma determinada formação discursiva.  
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jornalístico, por sua vez, seria o relato de um fato que, por seu 
presumível interesse jornalístico, receberia espaço na mídia, tornando-
se de conhecimento público.  

 
É a partir desta afirmação que podemos entender como alguns 

acontecimentos entram na agenda jornalística e outros não. Ademais, essa posição 

da mídia é sustentada por uma teoria da comunicação que se baseia numa concepção 

estruturalista de língua, “que tende a considerar as produções da/na mídia como 

mensagens destinadas a um público-alvo específico que, se bem elaboradas, estão 

prontas para produzir o efeito desejado pelo seu produtor” (DELA-SILVA, 2015, p. 

221). Isso é evidenciado na máxima jornalística da verdade dos fatos, por exemplo, 

na qual se considera uma possibilidade de não implicação do sujeito sobre um 

determinado fato. 

A proposta teórica de Dela Silva (ibidem) reclama, pois, o lugar do gesto de 

interpretação, determinado pela ideologia, no relato jornalístico, assim ressignificando 

o acontecimento jornalístico, “enquanto uma prática discursiva da/na mídia”, enquanto 

“construção do jornalismo” que “não se confunde com a existência empírica dos 

acontecimentos, quaisquer que sejam elas” (p. 222), até mesmo porque a empiria, tal 

como posta pelo discurso jornalístico, não existe senão como efeito imaginário. E aí 

estamos falando tanto do impresso quanto do on-line, porque se trata de uma prática 

que se materializa em ambas as materialidades. 

Voltando à sequência discursiva 4, percebemos que o que ali se discursiviza 

não se dá sem a presença de um sujeito que o formula e, assim, faz “sua inscrição na 

linguagem e na história, possibilitando o gesto de interpretação que o inscreverá 

dentre os acontecimentos de uma época” (DELA-SILVA, 2015, p. 223). Importante 

marcar que se trata de uma possibilidade: nada permite assegurar os efeitos de 

sentidos que aquele objeto discursivo pode produzir. 

Arriscamos dizer, a partir das reflexões postas até aqui, que as práticas 

jornalísticas da mídia impressa parecem encontrar um lugar de realização também no 

on-line. No entanto, para assim afirmarmos, precisamos antes mergulhar numa 

reflexão outra: sobre o espaço digital e a mídia on-line. É o que faremos a seguir. 

 

2.5.2 Sobre o espaço digital e o jornalismo on-line 

 
Conforme Dias (2004), há um funcionamento do espaço da internet que é o 

do não localizável, do virtual. Isso desloca profundamente o modo de conhecermos o 
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espaço, porque afeta o modo de o sujeito se inscrever nele. Ou seja, não se trata 

(mais) (apenas) de um espaço físico. O sujeito desse espaço da internet, também 

sujeito a ele, é um sujeito que transcende uma localidade física porque está no virtual. 

Isto quer dizer que enquanto o sujeito tecla de sua casa ou de seu celular está, ao 

mesmo tempo, fazendo link a um espaço que é virtual numa rede que é mundial. Que 

deslocamentos isso produz quando pensamos nos sujeitos que participam (falam, são 

falados) desse/nesse espaço virtual? Dias (ibidem, p. 36) nos dá algumas pistas: “Os 

modos de produção, os instrumentos dos quais o homem se serve ao longo de sua 

vida, moldam o próprio funcionamento do mundo e a constituição do sujeito”. Se 

pensamos, por exemplo, na emergência da criação de espaços numa determinada 

formação discursiva, estamos pensando nas próprias trajetórias de inscrição (d)e 

sentidos de vida dos sujeitos. 

Em outro texto, Dias (2011) diz que o surgimento da informática e, depois, o 

da internet,  

 
foi produzindo efeitos de sentido na vida do sujeito contemporâneo, pouco a 
pouco, ao mesmo tempo em que a globalização se consolidava sustentada 
pelo imaginário da interconexão planetária que a Internet tornaria possível 
com sua arquitetura em rede. [...] A noção de rede vai [...] significar o modo 
de organização das sociedades naquilo que concerne os modos e os meios 
dessa organização, mas também sua ordem. (ibidem, p. 127, itálicos da 
autora). 

 
A propósito, sobre a questão do digital, Orlandi (2012b, p. 69) nos alerta “que 

não se pode reduzi-la desligando-a das demais questões que fazem parte da reflexão 

sobre qualquer forma de linguagem: memória, ideologia, história, subjetividade, 

individuação, materialidade, etc.”. Isso quer dizer que o digital, incluído aí o on-line, 

que permeia as relações entre os sujeitos em nossos dias necessariamente produz 

sentidos quanto às formas dessas relações. 

Se vimos que a emergência da internet e dos meios digitais determinam que 

i) não há mais um localizável, uma referência, com relação ao espaço (por sinal, o 

conceito de ‘nuvem’ vem bem a calhar quando o assunto é este...)32, e que ii) o sujeito 

é atravessado, arrebatado e arrebanhado pela rede da internet, de modo que ser 

sujeito, em nossos dias, significa estar no digital, já que nossas sociedades se 

organizam também em virtude dessa rede, para pensar o discurso jornalístico on-line 

                                            
32 Ver Anexo I (p. 223). 
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iremos levantar algumas questões sobre como esse atravessamento do digital afeta 

a prática jornalística. 

Precisamos considerar que o on-line produz e lança uma imensa quantidade 

de conteúdo33 a todo momento. De acordo com Parente (2007, p. 103), isto ocorre 

porque a informação – os sentidos no/do on-line – “permite resolver de forma prática 

– por meio de operações de seleção, de extração, de redução e de inscrição – o 

problema da presença e da ausência em um lugar”. Para além disso, ainda segundo 

o mesmo autor:  

 
As informações circulam, mobilizando toda a rede de intermediários que se 
estende do centro à periferia, e, ao fazê-lo, criam uma espécie de tensão que 
mantém a rede coesa. A tensão é um dos parâmetros da rede, ao lado do 
fluxo, da velocidade e da intensidade. (PARENTE, 2007, p. 103-104). 

 
Ora, esse espaço digital afeta todo e qualquer sujeito em nossos dias 

(inclusive aqueles excluídos dele) e tem inúmeras implicações. Conforme vimos acima 

com Dias (2011), a formação social contemporânea é regida pela organização da/em 

rede, e está em relação com uma ordem, no sentido definido por Orlandi (2004), isto 

é, um simbólico que se choca com o real, produzindo sentidos a partir dessa tensão. 

E o real, conforme Pêcheux ([1983a] 2008, p. 29, aspas do autor), são os “pontos de 

impossível, determinando aquilo que não pode não ser ‘assim’”. A rede, portanto, é 

algo da ordem do real do qual não se escapa, mesmo que um determinado sujeito não 

se inscreva nela, já que ele é significado também a partir dela: está fora, 

desconectado, desligado. Em outras palavras, o on-line media as relações 

intersubjetivas em nossa contemporaneidade. 

Podemos partir agora para os modos como o on-line afeta as práticas 

jornalísticas de sujeitos que ocupam posição de jornalista, sobretudo no que concerne 

à velocidade de publicação de uma notícia, matéria, reportagem, relato jornalístico. 

Não mencionando especificamente o discurso jornalístico, Orlandi (2012a, p. 15-16) 

diz que 

 
Um texto produzido em computador e um texto produzido a mão são distintos 
em sua ordem porque as memórias que os enformam são distintas em suas 
materialidades: uma é histórica e a outra é formal. A memória metálica 
(formal) “lineariza”, por assim dizer, o interdiscurso, reduzindo o saber 
discursivo a um pacote de informações, ideologicamente equivalentes, sem 

                                            
33 Entendemos conteúdo, aqui, como “informação disponibilizada pelos sites aos seus leitores que pode 
vir em formato de texto, foto, vídeo ou infográfico” (FERRARI, 2014, p. 112). Informação, entretanto, é 
por nós entendida como sentido(s).  
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distinguir posições. O que produz o efeito da onipotência do autor e o 
deslimite dos seus meios (a memória metálica, a infinidade de informações). 
(aspas da autora). 

 
Concordamos com a autora no que diz respeito à constituição do discurso no 

espaço digital e no não digital. Em relação ao discurso jornalístico on-line, não se trata 

mais da produção da notícia para o dia seguinte, apenas, mas também da produção 

da notícia em tempo real, isto é, escrita (formulada) e prontamente publicada (posta 

em circulação) on-line, mas que também pode ser reescrita, editada (reformulada), 

atualizada (ressignificada)... e apagada. E também precisamos considerar que, para 

além dos textos das notícias, há a possibilidade dos comentários e respostas que se 

seguem à circulação, das opções de ‘avaliação’ presentes das páginas da internet 

(“Curtir” (“Like”), “Compartilhar” (“Share”), “Reagir” (“React”), via Facebook, Twitter, e-

mail, SMS, WhatsApp, etc.). Isto significa que, em certa medida, os modos de 

constituição, formulação e circulação (ORLANDI, 2012c) do discurso jornalístico on-

line são afetados pela rede. E há, é claro, os vários sujeitos em posição de jornalistas 

que produzem as notícias34. 

O imaginário de que cabe à imprensa falar sobre o mundo também se mostra 

na mídia on-line, sobretudo no que concerne aos modos de mobilizar uma memória 

do passado e, ao mesmo tempo, construir uma memória do futuro35 (MARIANI, 1998). 

Aí vemos como a atuação para a “institucionalização social de sentidos” (ibidem, p. 

61) perdura. O que pode escapar a este funcionamento, portanto, encontra-se nas 

margens da notícia: nos comentários, nas opções de avaliação de uma reportagem, 

de impressão, de envio por e-mail, nas notas, ou seja, nos aspectos não disponíveis 

nos suportes impressos.  

No que compete aos portais de notícias de on-line, pode-se dizer que há um 

trabalho de recorte e seleção de uma imensa quantidade de informação, isto é, de 

sentidos ‘transformados’ em informação (ORLANDI, 2010b): não é toda e qualquer 

                                            
34 Estamos lidando com dois tipos de dispersão: a dos textos e a dos sujeitos, simultaneamente, porém 
de formas diferentes. Isto é o que caracteriza a heterogeneidade do dizer. Conforme Orlandi e 
Guimarães (1988): “[...] o discurso é uma dispersão de textos e o texto é uma dispersão do sujeito. 
Assim sendo, a constituição do texto pelo sujeito é heterogênea, isto é, ele ocupa (marca) várias 
posições no texto” (p. 53).  
35 De acordo com a autora, a memória discursiva, entendida como “a reatualização de acontecimentos 
e práticas passadas em um momento presente” (MARIANI, 1998, p. 38), também atua, conforme é 
mobilizada no presente, para a produção de uma memória futura, sempre imaginária. Em outros termos, 
o modo como o interdiscurso é atualizado no presente imaginário (da história) vai pondo em movimento 
o que também imaginariamente será posto no futuro como uma memória do presente. 
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informação que se torna notícia, mas aquilo que para um determinado grupo midiático 

que gerencia os portais é passível de tornar-se notícia. Em outras palavras, há um 

agenciamento e um agendamento36  do que pode e deve ser notícia, que ocorre 

porque há um atravessamento ideológico que delineia uma linha editorial de um grupo 

midiático, há formações discursivas nas quais ele se inscreve, há a posição de sujeito 

que os jornalistas ocupam, dentre outras (muitas) possibilidades. Nesse sentido, em 

que pese o atravessamento do digital, do (estar) on-line, que produz efeitos de 

homogeneidade tal como postula Mariani (1998), não vemos, todavia, um 

distanciamento do que ocorre na prática jornalística do impresso no que compete à 

produção discursiva da notícia, daquilo que é passível de tornar-se notícia. Isto se 

observa, por exemplo, nos meios de comunicação que têm um suporte impresso e um 

suporte digital concomitantes; às vezes, ambos circulam a ‘mesma’ formulação no fio 

discursivo. De fato, é importante notar que Orlandi (2012a, p. 16) faz uma associação 

entre a informatização e a mídia, ambas produzindo uma “multiplicação 

(diversificação) dos meios mas, ao mesmo tempo, [homogeneização] [d]os efeitos. 

Daí uma idéia de criatividade caracterizada pela deslimitada produção (a enorme 

variação) do ‘mesmo’”.  

Mariani (1999), referindo-se ao jornalismo impresso, localiza algumas 

categorias que constituem a prática jornalística em relação àquilo que é passível de 

se tornar notícia:  

a) “o que é inesperado (no sentido de inusitado)”;  

b) “o que é possível (em termos da vida cotidiana em suas dimensões 

políticas, sociais, econômicas, culturais, esportivas, etc.)”; e  

c) “o que é previsível (em termos de acontecimentos futuros)” (p. 112). 

                                            
36  Segundo Leal, Antunes e Vaz (2010, apud LEAL & CARVALHO, 2012, p. 114), “o termo 
agendamento, já bastante difundido nos estudos em comunicação, comporta pelo menos dois 
entendimentos quanto ao seu significado. O primeiro deles, mais corrente, o toma como tradução, em 
português, da expressão agenda-setting, que nomeia a hipótese desenvolvida por McCombs e Shaw a 
respeito da influência da mídia na vida social. Um segundo, menos frequente, refere-se não a uma 
relação de influência entre o agente jornalístico e as pessoas – que ao fim e ao cabo distingue mídia e 
sociedade, numa perspectiva claramente informacional – mas um mecanismo de controle e de 
funcionamento dos dispositivos midiáticos. Nesse último caso, o agendamento refere-se ao esforço que 
as mídias jornalísticas desenvolvem de fazer repercutir, entre os demais agentes sociais, suas notícias 
e seus modos de apreender a realidade. Assim, ao elaborar uma notícia, ao tornar pública uma edição, 
ou seja, ao agir e expor ao mundo os produtos de sua ação, uma mídia jornalística busca impacto e 
relevância, para além do simples consumo. É preciso que seja reconhecida como ator legítimo da vida 
social, que tenha seu agir ratificado. As demais instituições sociais certamente respondem a essa 
demanda – favorável ou desfavoravelmente. Da mesma forma o fazem as demais mídias jornalísticas, 
que têm na repercussão da notícia ofertada um elemento crucial nesse processo”. 
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Ao compará-las ao corpus que compõe nossa pesquisa, constituído 

exclusivamente por matérias de portais de notícia on-line, percebemos que não há 

ruptura com essas proposições; ao contrário, elas parecem reproduzir-se a partir 

delas.  

Acreditamos, desse modo, que a fenda aberta pela internet pode incidir sobre 

o sujeito em suas práticas para além da jornalística e/ou sobre a forma de circulação 

dos sentidos, mas não necessariamente sobre a prática jornalística per se, isto é, a 

prática jornalística tal como se encontra sedimentada por uma memória sobre esta 

prática subjetiva da produção jornalística, pelo menos no que diz respeito aos portais 

de notícia on-line. Embora não se possa negar que haja hoje uma captura pela 

linguagem numérica, lógico-matemática, artificial do mundo virtual, bem como a 

algoritmização das imagens, das letras e da voz (DIAS, 2011), todos esses 

atravessamentos não afetam a instituição jornalística, isto é, pelo menos aquela gerida 

pelas grandes corporações, em seus ritos e rituais. Além disso, ainda de acordo com 

Dias (ibidem), são atravessamentos aos quais o sujeito não se dá conta.  

Julgamos que muito do que viemos afirmando até aqui nesta seção deva-se 

ao fato de que, embora situados na internet, onde têm seu funcionamento, os portais 

de notícia on-line são mantidos por empresas corporativas físicas que produzem seu 

conteúdo para um suporte que é (também) digital, desdobrando-se para ocupar este 

outro espaço. Entendemos que aí, outra vez, resida uma memória de uma prática 

jornalística que não rompe, no que concerne aos portais, com uma certa tradição 

dessa prática nem abre para outras possibilidades que a internet dá. Consideramos, 

em concordância com Orlandi (2012a, p. 16), que a mídia “funciona pelo ‘ibope’, [...] 

se rege pelo predomínio da audiência”, e achamos que isso se dê tanto no impresso 

quanto no digital, por se tratar, sobretudo, de uma questão de mercado.  

A respeito da informatização e do digital, Orlandi (2010b, p. 6) teoriza, como 

vimos, acerca de uma noção de memória metálica, em oposição à memória discursiva, 

para localizar a memória produzida no/pelo digital: 

 
A memória da máquina, da circulação, que não se produz pela historicidade, 
mas por um construto técnico (televisão, computador, etc.). Sua 
particularidade é ser horizontal (e não vertical, como a define Courtine), não 
havendo assim estratificação em seu processo, mas distribuição em série, na 
forma de adição, acúmulo: o que foi dito aqui e ali e mais além vai se juntando 
como se formasse uma rede de filiação e não apenas uma soma, como 
realmente é, em sua estrutura e funcionamento. Este é um efeito – uma 
simulação – produzido pela memória metálica, memória técnica. Quantidade 
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e não historicidade. Produtividade na repetição, variedade sem ruptura. E o 
mito, justamente, desta forma de memória é o “quanto mais, melhor”.  

 
Por esse seu funcionamento, a memória metálica afeta de um modo particular 

o circuito constituição-formulação-circulação e as função-autor e função-leitor, porque 

incide sobre a interpretação (ver p. 28-29), produzindo uma memória saturada que 

imaginariamente não permite o esquecimento (ORLANDI, 2010b). E, conforme a 

autora, “sabemos que o possível está justamente no esquecimento” (ibidem, p. 9).  

Nessa esteira, concordamos que aquilo que está na rede produz sentido de 

uma forma diferente do impresso, sobretudo considerando-se as condições de 

produção que alteram as formas como lemos e escrevemos, a forma como 

acumulamos conteúdo, a velocidade com que temos acesso à informação; trata-se de 

outra materialidade significante em forma de texto (no) digital, cada vez mais marcado 

por um imaginário de ‘interação’ evidenciado pelas opções de “curtir”, “compartilhar”, 

“enviar”, etc. A forma como os sujeitos experimentam o digital é diferente da forma 

como os sujeitos lidam com o impresso, porque são condições de produção diferentes 

produzindo diferentes efeitos de sentidos, sobretudo em relação ao espaço e às 

posições ocupadas pelos sujeitos. Como diz Orlandi (2010b, p. 13), “o espaço 

significa, tem materialidade e não é indiferente em seus distintos modos de significar”. 

Em suma, esse efeito do digital, como o teorizamos, afeta, desde a nossa perspectiva, 

a relação do sujeito leitor com o discurso jornalístico on-line e representa, em relação 

ao impresso, um deslocamento.37  

Não obstante, no que concerne à prática jornalística e ao que observamos nos 

portais de notícia onde realizamos nossos gestos de leitura, defendemos que o que 

se produz nesses portais, conquanto estejam on-line, têm uma memória de uma 

prática jornalística cujo funcionamento está presente no e descende do impresso. 

Mantém-se, portanto, uma relação no fazer da notícia.  

Ainda um ponto sobre o digital. Para Orlandi (2010b, p. 14), o espaço digital é 

“fundamentalmente urbano”, porque o virtual se inscreve no urbano, bem como o 

urbano se inscreve no digital. Mas, para além disso, para a autora, há uma urbanidade 

que afeta o virtual, e isto inverte a lógica consensual de que seria o meio digital que 

afetaria o urbano. Por ora, diremos como um indício de algo que atravessa o nosso 

                                            
37 Devemos esta reflexão à Prof.ª Dr.ª Tânia C. Clemente de Souza, em nossa banca de qualificação. 
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corpus: os sentidos sobre os sujeitos na contemporaneidade remetem a um sujeito 

citadino, urbano e urbanizado, mesmo quando fora das cidades. 

Por fim, vale ainda dizer que, ao tratar do discurso jornalístico on-line em 

consonância e dissonância com o discurso jornalístico impresso, estamos 

considerando, com Dela Silva (2015, p. 224), que:  

 
os dizeres da/na mídia constituem acontecimentos jornalísticos ao 
instaurarem discursividades, ou seja, ao produzirem efeitos de sentidos para 
e por sujeitos, o que se dá a partir das condições de produção específicas 
das práticas midiáticas. Ao lado da noção de acontecimento histórico, 
entendemos o acontecimento jornalístico como um acontecimento do 
discurso, uma prática discursiva, uma vez que, ao ser formulado, ele promove 
gestos de interpretação que atualizam e retomam sentidos em curso, em um 
dado momento histórico. 

 
Ora, se o fazer jornalístico acede a uma memória sobre a prática jornalística 

do impresso no que se refere à produção/escritura da notícia, o espaço e o tempo 

dessa produção, entretanto, transbordam os limites outrora postos: o on-line comporta 

a reorganização desse espaço e desse tempo (não cronológico, mas relativo) própria 

do meio digital (DIAS, 2004; ROMÃO, 2004), no que ela importa enquanto diferença 

em relação a outras formas de produção de discursos.  

Em outros termos, acreditamos que no on-line possibilidades outras de 

dispersão em relação ao impresso se marcam: há uma textualidade dos blogs, das 

redes sociais, que abrem para novas relações do sujeito com o texto (aqui entendido 

como sinônimo de discurso). Por outro lado, o discurso jornalístico on-line – e nos 

referimos especificamente aos portais de notícias on-line – segue um funcionamento 

muito próximo daquele do impresso. Via de regra, há um sujeito na posição de 

jornalista que produz uma matéria que é veiculada num suporte digital. A dispersão 

do discurso e do sujeito, nesse sentido, em pouco difere entre um e outro. 

Finalizamos, pois, dizendo que a dimensão institucional do discurso 

jornalístico se atualiza no digital: compartilha de uma prática jornalística há muito 

formada, atravessada pelo modo como o virtual afeta essa prática em sua dimensão 

espaciotemporal, afetando os sujeitos envolvidos no processo desse fazer, mas não 

produzindo uma ruptura.  
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2.5.3 A questão homossexual capturada pelo discurso jornalístico (de 

comportamento) 

 
Vimos nas seções anteriores que o discurso jornalístico trabalha no imaginário 

dos fatos que falam por si, na ilusão do acontecimento suposto como empírico, fora 

de injunção à interpretação, que motivaria um relato na mídia. Em jogo estaria o 

interesse/agendamento sobre um ‘fato’, algo da ordem do inesperado (ou não), que 

seria merecedor de se tornar público. 

A noção de acontecimento jornalístico, entendida, na esteira de Dela Silva 

(2015), como uma prática discursiva, nos permite tecer alguns fios sobre um tipo de 

reportagem que não se pauta necessariamente em um acontecimento suposto como 

factual. Trata-se das reportagens que dizem de um comportamento do sujeito, como 

lemos: 

 
É esse o caso das reportagens que se dedicam a dizer sobre o sujeito na 
atualidade, colocando em destaque suas práticas, seus hábitos, seus 
comportamentos e que se serve vastamente do recurso às chamadas 
personagens, entrevistados que servem para ilustrar as questões que são 
apresentadas sob o efeito da evidência do sentido nessas reportagens. 
(DELA-SILVA, 2015, p. 224). 

 
Sobre essa questão, concordamos, ainda com Dela Silva (ibidem, p. 224-225, 

negritos nossos), que: 

 
nessas práticas jornalísticas que geralmente se fazem por aquilo que no 
jornalismo são conhecidas por pautas frias ou motivadas por um gancho, 
podemos observar a fragilidade do laço entre o relato jornalístico e o fato 
empírico que o originou. Em alguns casos, torna-se praticamente 
imperceptível esse laço, dado que algumas reportagens poderiam circular 
a qualquer época. Entendemos que o dizer sobre o sujeito na mídia, tão 
recorrente na atualidade [...], torna bastante marcado o modo como o 
acontecimento jornalístico, uma prática discursiva, está dissociado de 
um acontecimento enquanto fato, e sempre demanda um gesto de 
interpretação para ganhar existência.  

 
É o caso das matérias que compõem nosso corpus de análise. Há em nosso 

arquivo uma vasta maioria de matérias que se configurariam, conforme Dela Silva 

(ibidem), como pautas frias, tendo em vista que todas estão voltadas a dizer sobre os 

sujeitos e seus comportamentos, suas atitudes, suas formas de viver, de ser 38 . 

Compartilharemos de Dela Silva (ibidem, p. 225) a denominação empregada a esse 

                                            
38 Não obstante, matérias cujas pautas poderiam ser consideradas “quentes” também comparecem em 
nosso corpus. Faremos uma reflexão mais aprofundada sobre essa questão quando de nossas 
análises, bem como faremos as indicações necessárias. 
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tipo de prática jornalística: “jornalismo de comportamento”, caracterizado como 

orientação comum no discurso jornalístico em nossa contemporaneidade. 

Um outro aspecto que dá força à prática jornalística voltada a dizer sobre o 

sujeito na atualidade é vinculada às empresas privadas que gerenciam os meios de 

comunicação. Segundo Camargo (2013, p. 283-284, negritos nossos), partindo de 

uma oposição entre “apocalípticos” e “integrados”, no Brasil,  

 
o casamento entre reportagem e entretenimento [...] tornou-se outro marco 
na evolução do jornalismo dos últimos anos. Do jornal impresso à internet, da 
TV aberta à blogosfera, é cada vez maior o mix entre informação e diversão. 
Os “apocalípticos” o consideram mero reflexo da sociedade do espetáculo, 
enquanto os “integrados” saúdam o fato de que essa talvez seja a única 
maneira de levar a informação a uma massa alienada e anestesiada. Os 
primeiros apontam o dedo contra a banalização do real promovida por 
revistas de celebridades, [...] produzindo nos leitores a ilusão de proximidade 
com o showbiz. Também são colocados no banco dos réus a 
generalização de matérias comportamentais nas grandes revistas, como 
Veja, Época e IstoÉ, em detrimento das reportagens investigativas que foram 
a glória das semanais no passado. Já os defensores da integração lembram 
que programas de entretenimento de qualidade também informam e 
produzem grandes reportagens [...].  
De qualquer maneira, a questão que se coloca para o jornalismo do início do 
século XXI é saber como – ou se – ele sobreviverá dentro das sociedades 
globalizadas. 

 
Ora, a relação que se estabelece entre um meio de comunicação e o lucro 

que ele gera é determinante para que ele tenha sua tiragem garantida, para que se 

mantenha no mercado. Isso explica, a nosso ver, a importância dada, sobretudo na 

contemporaneidade, ao jornalismo de comportamento. Dizer sobre o sujeito na mídia 

é algo que tem feito, pelo próprio agendamento midiático, gerar interesse e, por 

conseguinte, lucro e a manutenção de um veículo no mercado editorial. Além disso, 

para falar sobre o sujeito, uma pauta quente não é necessariamente essencial. Não à 

toa encontramos hoje tantas revistas especializadas em comportamento, etiqueta, 

beleza, turismo, diversão, para citar alguns exemplos. Dizer do contemporâneo é dizer 

sobre o comportamento no contemporâneo. 

Se, conforme Camargo (2013), os rumos do jornalismo são uma questão no 

início do século XXI, acreditamos, de nossa posição, que ele já tenha se 

reincorporado. O jornalismo de comportamento, como um efeito do discurso 

jornalístico em nossos dias, encontra seu lugar em vários veículos midiáticos. E, a 

considerarmos como os portais de internet comportam grandes quantidades de 

informação sobre os mais variados assuntos, parece-nos que por esse seu caráter 

mesmo o jornalismo encontra neles um suporte.  
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A questão homossexual, como uma materialização de um discurso (também) 

sobre sujeitos, passa por esse movimento da prática jornalística. Falar do 

homossexual é falar (também) de seu comportamento. E os modos como isso ocorre 

vão no jogo discursivo que lança e laça sentidos sobre as formas de ser sujeito na 

atualidade. Isto constitui um ponto crucial ao qual nos voltaremos mais adiante em 

dois momentos: ao falar do identitário sobre a homossexualidade e os homossexuais 

(capítulo 3, “Do homossexual e da homossexualidade”, p. 90) e ao analisarmos no 

discurso dos portais de notícias on-line sentidos sobre comportamento (capítulo 4.3, 

“Dever e não-dever: do silêncio tagarela”, p. 135). 

 

2.5.4 Os portais de notícia on-line: constituição e funcionamento 

 
“E o que é um portal de notícias?” 

Esta questão 39  nos levou a desenvolver a (breve) incursão aqui posta. 

Queremos, nesta seção, operar sobre as evidências do que é um portal na/da internet 

e, para além disso, pensar o que configura um portal de notícias, para recobrar a sua 

historicidade e compreender o seu funcionamento. Não iremos traçar uma linha de 

reflexão calcada no que pensam as ciências informáticas; iremos, sim, investir sobre 

sentidos mais ou menos estabilizados do discurso jornalístico sobre o conceito de 

portal de notícias. 

Segundo Ferrari (2014), um portal, de modo geral, é um site na internet que, 

para ser considerado como portal, deve reunir ao menos algumas das características 

que seguem: i) conter ‘conteúdos’ sobre diversos temas, de diversas áreas e origens 

também variadas, que podem ser apresentadas em segmentos, tais como canais de 

esporte, de entretenimento, etc.; ii) apresentar uma ferramenta de busca; iii) 

apresentar notícias, que podem ser segmentadas em editorias; iv) oferecer opções de 

comércio on-line; v) oferecer e-mail gratuito; vi) oferecer jogos on-line; vii) apresentar 

canais de ‘conteúdo’ terceirizado. 

Nem todos os portais são constituídos por todos os elementos acima listados. 

Conforme a mesma autora, “O conteúdo jornalístico tem sido o principal chamariz dos 

portais.” (ibidem, p. 30). De nossa posição, entendemos que isso marque uma 

diferença entre os portais que reúnem notícias e os que não lançam mão delas. Os 

                                            
39 Colocada em nossa banca de qualificação pela Prof.ª Dr.ª Lúcia M. A. Ferreira. 
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portais de notícias, isto é, aqueles que produzem sentidos jornalísticos (ou os 

compram de terceiros), diferem de portais especializados em outras áreas (tais como 

de jogos ou de tecnologia, por exemplo), de modo que um portal de notícias assume 

um funcionamento que é da ordem do discurso jornalístico (cf. seção anterior), de uma 

prática jornalística. 

Posto isto, vale percorrermos de que modo os portais despontam no Brasil, a 

fim de compreendermos a organização do discurso jornalístico on-line no que 

concerne aos portais de notícias. Em relação ao surgimento dos portais no Brasil, 

Ferrari (2014, p. 25, negritos nossos) diz que: 

 
Diferentemente dos Estados Unidos, onde o surgimento dos portais decorreu 
da evolução dos sites de busca – que recorreram ao conteúdo como 
estratégia de retenção do leitor –, no Brasil os sites de conteúdo nasceram 
dentro das empresas jornalísticas. Alguns deles nem tinham a concepção 
de portal e evoluíram posteriormente para [este] modelo. 

 
No Brasil, de acordo com Ferrari (ibidem), a história dos portais de internet 

está vinculada à história da imprensa no país, e não à emergência dos mecanismos 

de busca (como nos EUA): 

 
Com a chegada da família real portuguesa e a abertura dos portos em 1808, 
rompeu-se não só o monopólio econômico, mas também o da informação. O 
rei trouxe a era Gutemberg – com mais de três séculos de atraso – ao Brasil. 
Enquanto surgiam os primeiros jornais, quase todos de vida efêmera, o país 
passava por importantes inovações tecnológicas, como a utilização de 
estradas de ferro (a partir de 1854); do telégrafo (1857); do cabo submarino 
(1872); e do telefone (1876), além da instalação da primeira agência de 
notícias em 1875, a Reuter-Havas. (FERRARI, 2014, p. 26). 

 
Nessa conjuntura estabeleceram-se os primeiros jornais brasileiros, 

impulsionados pela força dos folhetins. E, no fim do século XIX, nasceram os 

“primeiros empreendimentos de fato capitalistas” (ibidem, p. 27) na imprensa 

brasileira, derivados de empresas familiares. A partir daí, as grandes corporações de 

mídia foram se estabelecendo e ganhando força:  

 
Após a Segunda Guerra Mundial e todos os altos e baixos da Era Vargas, 
começaram a surgir conglomerados na imprensa brasileira. A mesma 
empresa controlava jornais, revistas, rádios e, a partir dos anos 50, também 
emissoras de televisão. (ibidem, p. 27).  
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Já nos 1990, época em que os portais efetivamente surgem mundo afora, 

comparecem no Brasil os primeiros sites jornalísticos40, quais sejam: o do Jornal do 

Brasil (maio de 1995), a versão digital do jornal O Globo41, e a página da Agência 

Estado. Ainda segundo Ferrari (2014), os portais brasileiros surgem como 

desdobramentos das empresas (familiares) jornalísticas – isto é, nascem dos jornais 

– e esses mesmos grupos detêm hoje a liderança de acessos: 

 
Empresas tradicionais como as Organizações Globo, o Grupo Estado 
(detentor do jornal O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde), o Grupo Folha 
(do jornal Folha de S. Paulo) e a Editora Abril se mantêm como os maiores 
conglomerados de mídia do país, tanto em audiência quanto em receita com 
publicidade. (ibidem, p. 27). 

 
Para além destes grupos corporativos de mídia, outros portais brasileiros 

foram adquiridos por investidores estrangeiros, tais como o ZAZ, que foi comprado 

pelo grupo Terra Networks Brasil S.A., hoje pertencente à empresa Telefónica de 

España.  

Finalizamos dizendo que a conjuntura do surgimento dos portais brasileiros 

estabelece o cenário atual, no qual os portais se caracterizam por oferecer conteúdo 

nos formatos expostos acima a partir de Ferrari (2014). Observamos, no que diz 

respeito especificamente aos portais de notícias on-line com os quais trabalhamos, 

que eles dizem sobre temas variados, ‘especializados’, apresentam um mecanismo 

de busca, e produzem e publicam notícias, por vezes segmentadas em editorias. 

Deste modo, entendemos como portal de notícias um site na internet que produz e 

circula notícias on-line. 

A partir do que expusemos, com o desejo de atravessar as evidências que 

perpassam os dizeres sobre os discursos jornalísticos (impresso, on-line, em portais 

de notícias), podemos, na próxima seção, nos debruçar mais propriamente sobre a 

construção do corpus, constituído a partir de notícias publicadas em portais de notícias 

on-line brasileiros. 

 

 

                                            
40 Uma distinção que se coloca na atualidade, no âmbito do jornalismo, se refere a site jornalístico e 
portal (de notícias). Este, para ser assim considerado, concentra alguns componentes, conforme 
enumeramos na página anterior. Além disso, enquanto um portal pode ser também considerado um 
site, o oposto não é verdadeiro. 
41 O portal <http://www.globo.com> só seria lançado mais tarde, em março de 2000. 
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2.6 A construção do corpus 

 
Nossa pesquisa propõe analisar, de modo amplo, como se constroem em 

portais de notícia on-line brasileiros sentidos sobre os espaços ditos como destinados 

a sujeitos homossexuais contemporaneamente. E, conforme temos afirmado, dizer 

desses espaços é dizer também dos e sobre os sujeitos (homossexuais) neles 

inscritos.  

Em Análise de Discurso, a construção de um corpus demanda levantamentos 

e recortes que partem de questões e de gestos de leitura de uma matéria significante 

(PÊCHEUX, [1982] 2010; ORLANDI, 2012a). É a partir desse movimento, levando em 

conta critérios estabelecidos, que se constitui um arquivo do qual o corpus irá derivar. 

Deste modo, o arquivo seria o conjunto de matérias significantes reunidas pelo 

analista e a própria construção do corpus, isto é, daquilo que será objeto de análise, 

é já também análise, e reclama a teoria. Segundo Pêcheux ([1982] 2010, p. 51), ler o 

arquivo significa entendê-lo “no sentido amplo de ‘campo de documentos pertinentes 

e disponíveis sobre uma questão’” (aspas do autor), e no sentido de compreender que 

um arquivo é feito daquilo que é disponibilizado, mas também daquilo que é apagado.  

A fim de compreender os processos discursivos sobre os espaços ditos como 

destinados a homossexuais na mídia on-line, isto é, os denominados espaços gay-

friendly, tivemos o objetivo de colocar em questão o discurso jornalístico no que ele 

estabelece como algumas direções de sentidos. Para tanto, realizamos buscas (cf. p. 

22-ss) em portais on-line reconhecidos como portais de notícias42, a saber: G1, Terra, 

Carta Capital43, Carta Maior, e Rede Brasil Atual. 

A escolha destes portais, que já representa um recorte dentre os portais de 

notícias on-line no Brasil, levou em consideração, como um primeiro critério, algumas 

condições de produção 44 , quais foram: continuidade on-line; frequência de 

atualização, isto é, de produção e circulação de notícias; e filiações empresariais. 

Consideramos crucial, desde a posição teórica que assumimos, que se 

observassem os possíveis embates discursivos que a partir delas pudessem se 

produzir. Por meio dos nossos gestos de leituras das “instâncias de produção e 

                                            
42 Alguns dos portais on-line pesquisados, entretanto, não se restringem às notícias. É o caso dos 
portais G1 e Terra. 
43 O portal é estilizado como CartaCapital, sem espaço.  
44 A noção de condições de produção será trabalhada adiante, p. 66-ss. Ver também p. 64-65. 
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circulação” (ZOPPI-FONTANA, 2003) do discurso, foi possível depreender dois 

grupos de portais de notícias on-line. 

O primeiro grupo se constitui por dois portais vinculados a grandes 

corporações midiáticas45, como demonstrado no quadro a seguir (Quadro 1). São 

portais materializados na internet desde meados dos anos 2000, e que se destacam 

por sua popularidade, uma vez que estão entre os sites de notícias mais acessados 

em âmbito nacional, segundo algumas ferramentas de análise de tráfego on-line46. 

São eles: 

 
Quadro 1: Portais de notícias on-line (grandes corporações midiáticas) 

 

Portal de notícias on-line Vinculação 

G1 Grupo Globo; 

Terra Grupo Terra Networks Brasil 

S.A./Telefónica de España. 

 
O portal de notícias on-line G1 é uma empresa integrante do Grupo Globo 

(antigamente denominado Organizações Globo), fundado por Roberto Marinho. Em 

setembro de 2006, o domínio <http://globo.com> lançou o portal G1, gerido pela 

Central Globo de Jornalismo, dirigida atualmente por Ali Kamel. O G1 é atualmente o 

site de notícias mais acessado no Brasil, ocupando, segundo a medição do Alexa, a 

5ª posição no ranking de acessos47. 

O portal Terra, por sua vez, seção do domínio de internet Terra 

<http://terra.com.br>, pertence ao grupo Terra Networks S.A., repartição da empresa 

de telefonia espanhola Telefónica de España responsável por serviços de internet. A 

empresa tem sede em vários países latino-americanos, dentre eles o Brasil, e nos 

                                            
45 Esses portais são chamados, sobretudo pelas teorias da comunicação, de “grande mídia”. Achamos 
esta expressão problemática, por produzir um equívoco na língua que, apesar de sua vagueza, tem um 
efeito de sentido que remete a um conjunto mais ou menos estabilizado de meios de comunicação 
“que, num dado contexto, compõe a porção mais significativa dos periódicos em termos de circulação, 
perenidade, aparelhamento técnico, organizacional e financeiro” (DE LUCA, 2013), de modo que 
preferimos a denominação “grandes corporações de mídia” ou, variavelmente, “grandes corporações 
midiáticas”, recuperando um vínculo, a nosso ver, imprescindível: aquele com as empresas/indústrias 
que gerenciam os meios de comunicação. Segundo Camargo (2013, p. 275), “A grande imprensa, como 
já está definida pelo nome, é ligada aos interesses daquela classe que pode manter a grande 
imprensa.” Para o autor, recuperando Emir Sader (1998), é importante marcar que a grande imprensa 
“desempenha uma função pública, mas é uma empresa privada” (p. 283). 
46 Um dos sites que utilizamos para medir o tráfego de dados destes portais foi o Alexa. Disponível em: 
<http://www.alexa.com/>. Acesso em: set. 2014. Outro site de medição de tráfego consultado foi o 
Similarweb. Disponível em: <https://www.similarweb.com/>. Acesso em: ago. 2015. 
47 Disponível em: <http://www.alexa.com/siteinfo/globo.com>. Acesso em: 19 out. 2016. 



 

59 
 

Estados Unidos. Em janeiro de 2000, após a compra do portal ZAZ – então 

pertencente ao grupo de comunicação RBS, afiliado da Rede Globo –, o portal Terra 

iniciou suas atividades no Brasil (SILVA, 2015). Hoje, de acordo com o site Alexa, o 

portal figura na 42ª posição48 em relação aos sites mais acessados no Brasil.  

Ambos os portais acima são administrados por grandes corporações: a 

Telefónica é uma das maiores empresas de telefonia do mundo – figura na posição 

140 do ranking das corporações mais rentáveis do mundo49 – e o Grupo Globo é a 

14ª maior empresa midiática mundial50. 

Considerando-se as condições de produção acima expostas, depreendemos 

um segundo grupo de portais de notícias on-line que se diferenciavam do primeiro 

sobretudo no que concernia às filiações empresariais. São eles: 

 
Quadro 2: Portais de notícias on-line (alternativos) 

 

Portal de notícias on-line Vinculação 

Carta Capital Editora Confiança; 

Rede Brasil Atual Editora Gráfica Atitude Ltda.; 

Carta Maior Mantido por organizações sociais, acadêmicas e 

entidades, em parceria com portais de notícias 

estrangeiros. 

 
Conforme é possível observar no quadro acima, os três portais de notícias on-

line apresentados, diferentemente dos outros dois – G1 e Terra –, não são geridos por 

grandes corporações de mídia. 

O portal Carta Capital é um desdobramento da revista impressa de mesmo 

nome51, lançado na internet em 1999, mas assumindo o caráter de portal de notícias 

em 2013, sob o domínio <http://www.cartacapital.com.br/>. Conforme lemos no site 

                                            
48 Disponível em: <http://www.alexa.com/siteinfo/terra.com.br>. Acesso em: 30 jun. 2016. 
49  Dados de 2015, a partir de um levantamento da revista Forbes. Disponível em: 
<http://fortune.com/global500/telefonica-140/>. Acesso em: 4 jul. 2016. 
50 Dados de 2015. Disponível em: <http://www.zenithoptimedia.com/shop/facts/top-thirty-global-media-
owners-2015/#toggle-id-1>. Acesso em: 4 jul. 2016. 
51 A revista CartaCapital, em circulação desde 1994, foi fundada por Mino Carta, jornalista que esteve 
vinculado à concepção de várias outras revistas brasileiras, dentre elas, Quatro Rodas e Veja. Sua 
participação nesses veículos geridos por uma grande corporação de mídia brasileira, a Editora Abril, é 
motivo de controvérsia, bem como sua participação na fundação da revista ISTOÉ (Editora Três), uma 
vez que Carta Capital ocupa uma posição político-ideológica contrária às revistas Veja – que ocupa 
uma formação discursiva neoliberal, conforme pude depreender em meu trabalho de mestrado 
(ZANELLA, 2012) – e ISTOÉ. No site de Carta Capital, lemos que a revista “tem orgulho de afirmar-se 
progressista, respeitadora da diversidade humana e defensora de um mundo mais justo para todos.”   
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de Carta Capital, “o cuidado com o conteúdo [do portal de notícias] é o mesmo [da 

revista]”. Todavia, a produção jornalística, isto é, o conteúdo publicado no site, difere 

daquela encontrada na revista. Historicamente, Carta Capital assume uma posição 

discursiva “progressista”, conforme lemos também no site do portal52. Atualmente, o 

portal ocupa a posição de número 523 na medição do Alexa53. 

O portal Rede Brasil Atual é parte de um grupo de mídias variadas: além do 

site de notícias, os diretores responsáveis Juvandia Moreira e Rafael Marques 

também gerem a Rádio Brasil Atual, a Revista do Brasil, e o canal televisivo TVT (TV 

do Trabalhador, disponível em São Paulo, ABC Paulista, Mogi das Cruzes e Brasília). 

A circulação do portal de notícias on-line RBA é mais restrita, se comparada à dos 

portais de notícias Terra e G1: o site ocupa a posição de número 2688 na medição do 

Alexa54. 

Finalmente, o portal de notícias Carta Maior tem sua fundação ligada à 

primeira edição do Fórum Social Mundial, realizada em Porto Alegre, em 2001. 

Segundo lemos no site de Carta Maior:  

 
Os princípios editoriais que norteiam nosso trabalho estão afinados, entre 
outras coisas, com o ideário que anima o movimento internacional que deu 
origem ao FSM [Fórum Social Mundial]. Nosso compromisso é contribuir para 
desenvolver um sistema de mídia democrática no Brasil e, de modo mais 
amplo, trabalhar pela democratização do Estado brasileiro, pelo 
fortalecimento da integração sul-americana e de todos os movimentos que 
lutam pela construção de uma globalização solidária.55  

 
O portal de notícias diz ainda que se opõe ao que se denomina “grande mídia”, 

isto é, aos veículos jornalísticos geridos por aquilo que entendemos como grandes 

corporações midiáticas. Desta forma, a prática jornalística de Carta Maior é dada por 

contribuições de organizações sociais e acadêmicas, bem como por parceria com 

portais de notícias estrangeiros. O portal ocupa hoje, conforme a medição do Alexa56, 

a posição de número 2845. 

A partir desta exposição, podemos compreender que, conquanto o primeiro 

grupo faça parte dos “barões da internet brasileira” (FERRARI, 2014, p. 26), 

administrados pelo grupo empresarial Globo e pela empresa espanhola Telefónica, 

                                            
52 Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/editora/cartacapital>. Acesso em: 19 out. 2016. 
53 Disponível em: <http://www.alexa.com/siteinfo/cartacapital.com.br>. Acesso em: 19 out. 2016. 
54 Disponível em: <http://www.alexa.com/siteinfo/redebrasilatual.com.br>. Acesso em: 30 jun. 2016. 
55 Disponível em: <http://cartamaior.com.br/?/CartaMaior/Quem-Somos/14/>. Acesso em: 19 out. 2016. 
56 Disponível em: <http://www.alexa.com/siteinfo/cartamaior.com.br>. Acesso em: 19 out. 2016. 
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Carta Capital, Rede Brasil Atual e Carta Maior são fundados ou por empresas 

jornalísticas com a finalidade de se posicionar como produção outra em relação aos 

‘barões’, ou por organizações sociais que não têm vínculos com as corporações 

familiares (AGUIAR, 2013; FERRARI, 2014) detentoras de um monopólio na/da mídia 

brasileira. 

A propósito, no segundo grupo que construímos, destacam-se portais de 

notícias que são classificados, de maneira geral, como aquilo que o senso comum57 

costuma denominar mídia ‘alternativa’. Queremos, por conseguinte, pensar sobre 

alguns efeitos de sentidos que esta denominação produz. 

Aguiar (2013) defende que a imprensa no Brasil começou com um jornal 

‘alternativo’, o Correio Braziliense, fundado em 1808, em Londres. Argumenta também 

que durante o Império e a Primeira República, o Brasil conheceu alguns outros 

‘alternativos’, bem como, durante o segundo governo de Getúlio Vargas, o Última Hora 

alcançou notável – e paradoxal – (re)conhecimento. Aguiar (ibidem) diz que no mesmo 

período deste último se formava  

 
o cartel hegemônico da [...] “grande imprensa”, com características muito 
próprias: em geral, grandes empresas familiares – os Mesquita, os Marinho, 
os Frias, por exemplo –, que reuniam uma ideologia capitalista com um 
espírito oligárquico, franco-apoiadores dos Estados Unidos na Guerra Fria, e 
que se dedicaram a combater o que viam como “esquerdismo” no país. (p. 
235, aspas do autor). 

 
A mídia ‘alternativa’ no Brasil marca-se, portanto, por aquilo que contrapõe 

uma hegemonia jornalística, tal como exposto acima. Além disso, ainda a partir da 

leitura que fazemos de Aguiar, os ‘alternativos’ se caracterizam pela efemeridade pela 

qual alguns meios veem sua existência e pela “continuidade e descontinuidade” 

(ibidem, p. 235) que caracteriza também, segundo o autor, a vida cultural brasileira. 

A partir das reflexões acima, é possível, já de nossa posição, observar que, 

se por um lado a mídia alternativa surge concomitantemente às grandes corporações 

de mídia, por outro, a circulação mais restrita marca uma diferença fundante. E ela se 

faz memória: por não pertencer às corporações midiáticas dos enriquecidos grupos 

familiares brasileiros, a mídia alternativa vai alçando uma outra posição na prática 

jornalística. Nesse sentido, estamos considerando como a mídia alternativa aquilo que 

se opõe ao que Aguiar (ibidem) chama de “grande imprensa”. Não que seja uma 

                                            
57 Sobre senso comum, ver p. 168. 
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pequena imprensa, mas porque historicamente sua constituição percorreu caminhos 

através dos quais ocupou lugares não hegemônicos de produção de sentidos58. Por 

conseguinte, o alternativo se coloca numa relação tensa, contrária, ou mesmo 

contraditória59, com os portais das grandes corporações de mídia. Em resumo, a mídia 

alternativa é por nós entendida como tendo: i) uma posição contra-hegemônica, 

sobretudo balizada por uma posição político-ideológica de esquerda; ii) uma não 

filiação com grandes corporações empresariais; iii) uma circulação, por vezes, embora 

não exclusivamente, mais restrita.  

A título de esclarecimento, nossa opção por trabalhar com o discurso 

jornalístico da mídia on-line, de modo geral, se deu por uma série de elementos, dentre 

os quais se destacam: a possibilidade de perseguir uma denominação na busca de 

seus termos, de seus significantes, como palavras-chave, como o caso de ‘gay-

friendly’ (ou, variavelmente, ‘gay friendly’)60; por considerarmos que o on-line comporta 

a reorganização de um espaço e de um tempo (não cronológico, mas relativo) própria 

do meio digital (DIAS, 2004; ROMÃO, 2004) e no que ela importa enquanto diferença 

em relação a outras formas de produção de discursos; e a possibilidade de trabalhar 

com vários portais de notícias simultaneamente.  

Vale esclarecermos também que a divisão em dois grupos que expusemos 

acima não determina o modo como iremos trabalhar as sequências discursivas ao 

longo das análises, isto é, não iremos trabalhar por blocos, ora com os sentidos 

produzidos pelo grupo das grandes corporações midiáticas, ora com o grupo de mídia 

alternativa. Nossas análises se constroem a partir de eixos discursivos depreendidos 

nos portais de notícias de forma simultânea. Devemos ressaltar, portanto, que o 

                                            
58 Consideramos que isso tenha se dado, em grande parte, devido à circulação reduzida, impedida 
pelas receitas diminutas dos veículos alternativos. Mas se, por um lado, a mídia alternativa ainda hoje 
ocupe um lugar não hegemônico no que concerne ao discurso jornalístico, por outro, sobretudo pela 
emergência da internet, uma maior circulação passa a ser possível. É o caso, por exemplo, da revista 
Caros Amigos, que consideramos pertencer à mídia alternativa e que, entretanto, tem grande circulação 
no Brasil. 
59 Levar em conta a contradição é um dos aspectos que justifica nosso trabalho com cinco portais de 
notícias on-line. E, para operarmos com essa contradição, precisamos considerar como os sentidos 
são produzidos em diferentes formações discursivas, a partir de diferentes posições discursivas: fala-
se do mesmo objeto discursivo, mas fala-se diferentemente dele. Conforme Courtine ([1981] 2009, p. 
71, itálicos do autor), “Trata-se de realidades complexas que colocam em jogo práticas associadas a 
relações de lugares (determinados pelas relações de classes). Trata-se igualmente de realidades 
contraditórias [...].” Mas é preciso enfatizar que a contradição também comparece nos portais das 
grandes corporações midiáticas, uma vez que é constituinte de todo dizer. 
60 Não houve, nas buscas realizadas, alteração dos resultados pelo uso da expressão sem hífen, 
também entre aspas. Voltaremos a isso no capítulo 4.2.2 (“Lendo ‘gay-friendly’ no dicionário”, p. 128). 
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critério de operar dois grupos de portais on-line nos serviu para que pudéssemos 

abranger duas regiões distintas de produções de sentidos (assim compreendidas 

pelas condições de produção dos discursos, conforme vimos anteriormente) nas quais 

pudéssemos observar como a denominação ‘gay-friendly’ comparece. Salientamos, 

ainda, que se trata de observar um determinado estado histórico das relações de 

forças entre práticas jornalísticas. Retomaremos essas questões em nossas análises. 

Sobre os portais de notícias on-line com que trabalhamos, vale igualmente 

dizer que todos se declaram, em suas páginas, como sendo de notícias. Também 

nesse sentido é que entendemos como, ao assim se posicionarem, colocam em jogo 

um imaginário sobre o discurso jornalístico, no qual configuram lugares de 

concentração e circulação de ideias e de formação de opinião. Memória do discurso 

jornalístico impresso (cf. p. 38-ss).  

Do que precede, selecionados os portais de notícias on-line com os quais 

iríamos trabalhar, partimos a um levantamento das notícias nas quais a denominação 

gay-friendly comparecia. Em cada um dos cinco portais de notícias on-line 

dispúnhamos de um mecanismo por meio do qual efetuamos buscas restritivas (ver p. 

22-23) pelo significante ‘gay-friendly’ entre aspas, sem estabelecer um período 

cronológico para a busca. No quadro abaixo, enumeramos os resultados obtidos – o 

número de matérias publicadas nas quais constava a denominação gay-friendly – a 

partir das últimas buscas realizadas em cada portal61: 

 
Quadro 3: Número de matérias publicadas (por portal de notícias e total) 

 

Portal de notícias on-line Número de resultados 

G1 64 

Terra 29 

Carta Capital 02 

Carta Maior 01 

Rede Brasil Atual 03 

TOTAL 99 

 

                                            
61  Realizadas, pela última vez, em 1º de outubro de 2015. Esta data não foi pensada de modo 
apriorístico, mas se colocou como questão no momento em que foi preciso determinar, em última 
instância, as regularidades que o arquivo nos mostrava. 
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Esse conjunto de 99 matérias constituiu nosso arquivo. É fundamental dizer, 

porém, que para a Análise de Discurso a quantidade não é determinante para a 

análise, uma vez que trabalhamos com os efeitos discursivos, observando as 

regularidades e irregularidades do corpus. De acordo com Mariani (1998, p. 52),  

 
a exaustividade e a completude, mitos integrantes de análises empíricas, são 
critérios que não se colocam. [...] é a noção de fato discursivo que traz 
conseqüências para a análise, pois permite que se trabalhe com as noções 
de processo de produção de linguagem e acontecimento. 

 
Além disso, segundo Orlandi e Guimarães (1988, p. 55), “[o discurso] não é 

um conjunto de textos, é uma prática. Para se encontrar sua regularidade não se 

analisam seus produtos, mas os processos de sua produção”. Desse modo, a partir 

do levantamento inicial das matérias, procedemos a outros gestos de leitura, de 

maneira a depreender como a denominação ‘gay-friendly’ se marcava, insistia, 

retornava – corroborando o grande número de resultados que o Google nos mostrava. 

Colocaram-se, então, em relações parafrásticas entre os portais de notícias, algumas 

regularidades, pontos de estabilização, dos quais falaremos mais adiante. E, ao longo 

desse gesto, fomos também depreendendo pontos de deriva dos sentidos, furos e 

falhas, constitutivos de todo dizer. Em Análise de Discurso, o resíduo importa à medida 

que pode evidenciar lugares de resistência, de furos no ritual ideológico, de 

atravessamentos outros num dizer aparentemente estabilizado.  

É preciso deixar claro que, quando pensamos na construção do corpus, 

estamos considerando já um corpus discursivo, tal como propõe Courtine ([1981] 

2009, p. 54, itálicos do autor): 

 
Definiremos um corpus discursivo como um conjunto de sequências 
discursivas, estruturado segundo um plano definido em relação a um certo 
estado das CP [condições de produção] do discurso. A constituição de um 
corpus discursivo é, de fato, uma operação que consiste em realizar, por meio 
de um dispositivo material de uma certa forma (isto é, estruturado conforme 
um certo plano), hipóteses emitidas na definição dos objetivos de uma 
pesquisa.  

 
Courtine ainda diz que, na constituição de um corpus discursivo, entra em 

conta uma “operação de extração” de sequências discursivas presentes em um 

“campo discursivo de referência” (ibidem, p. 54, itálicos do autor) delimitado. Esta 

operação de que fala o autor leva em consideração as condições de produção (das 

quais trataremos no próximo capítulo) para o trabalho de recorte das sequências 

discursivas que serão analisadas. Conforme lemos: 
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A definição das CP [condições de produção] do discurso age, portanto, no 
que se refere às sequências discursivas que comporão o corpus discursivo à 
maneira de um funil, ou melhor, de um filtro que opera por extrações 
sucessivas: extração de um campo discursivo determinado de um “universal 
de discurso”,[ 62 ] extração ou isolamento de sequências discursivas 
determinadas, uma vez delimitado o campo discursivo de referência. 
(COURTINE, [1981] 2009, p. 54-55, itálicos do autor). 

 
E por sequência discursiva (SD), novamente seguimos com Courtine (ibidem, 

p. 55, aspas e itálicos do autor): 

 
“sequências orais ou escritas de dimensão superior à frase”: é preciso aqui 
indicar que a própria natureza e a forma dos materiais recolhidos são 
eminentemente variáveis e que a noção de “sequência discursiva” é uma 
noção vaga. Depende, na verdade, dos objetivos conferidos a um tratamento 
particular [...]; os procedimentos de segmentação, que acabam por atribuir 
uma forma determinada a uma sequência, também são, portanto, variáveis.  

 
O trabalho assim realizado de recorte do corpus tem se mostrado profícuo na 

área da Análise de Discurso pelo fato de cumprir uma função do analista de 

considerar, recortar, o que do corpus deve ser mobilizado para a análise. E o recorte, 

como teoriza Orlandi (1984, p. 14), é um fragmento de discurso, “uma unidade 

discursiva”, aí correlacionando a linguagem e as condições de produção. No que 

concerne à nossa pesquisa, selecionamos, sobretudo, sequências discursivas nas 

quais a denominação gay-friendly se materializava. Entretanto, uma vez que os 

sentidos são produzidos sempre em relação com outros sentidos, consideramos 

também o entorno da denominação, onde ela não necessariamente comparecia. 

Dito isso, voltemos às regularidades. Trabalhar com cinco portais de notícias 

on-line nos permitiu depreender, do arquivo, saliência de determinados dizeres. Tendo 

isso em vista, fundamos nosso corpus e organizamos nossas análises em eixos que 

o corpus foi sinalizando, a saber: i) sentidos em relação a comportamento; ii) sentidos 

em relação a segurança; e iii) sentidos em relação ao mercado. A partir destes eixos, 

um outro derivou: iv) sentidos em relação ao gueto. Por meio desses funcionamentos, 

não é excessivo dizer novamente, estabelecemos o objetivo de chegar à 

discursividade sobre os espaços gay-friendly no modo como são significados nos 

portais de notícias on-line. 

                                            
62 Por “universal de discurso”, não se entende uma totalidade de discursos passíveis de compor um 
corpus, mas, sim, um “conjunto potencial dos discursos que poderiam ser objeto de um tratamento 
[diríamos: análise]” (COURTINE, [1981] 2009, p. 54) num campo específico, no qual o analista opera 
um recorte sem pretender atingir aquela suposta totalidade.  



 

66 
 

Exposta a construção do corpus, podemos, a seguir, passar a um ponto 

teórico necessário: a noção de condições de produção. 

 

2.7 A noção de condições de produção 

 
Pêcheux, desde os seus primeiros textos sobre discurso, esteve muito voltado 

à luta política e à transformação das relações sociais. De fato, o autor, ainda 

assinando sob o pseudônimo de Thomas Herbert, considerava o discurso como 

“instrumento da prática política”, ou que “a prática política tem como função, pelo 

discurso, transformar as relações sociais reformulando a demanda social” (HENRY, 

[1969] 2010, p. 24). Esta posição política manteve-se sempre presente no horizonte 

de sua teoria.  

Quando, na segunda fase da Análise de Discurso (AD-75), Pêcheux se 

debruça numa reformulação da teoria, revisando, dentre outros pontos teóricos, a 

noção de “maquinaria” fechada na qual os discursos seriam estanques, o autor 

propõe, juntamente com Catherine Fuchs, que o quadro teórico da Análise de 

Discurso se faz: 

 
[...] na articulação de três regiões do conhecimento científico: 
1. o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas 
transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; 
2. a linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de 
enunciação ao mesmo tempo; 
3. a teoria do discurso, como teoria da determinação histórica dos processos 
semânticos. 
Convém explicitar ainda que essas três regiões são, de certo modo, 
atravessadas e articuladas por uma teoria da subjetividade (de natureza 
psicanalítica). (PÊCHEUX & FUCHS, [1975] 2010, p. 160). 

 
Considerar o materialismo histórico (revisto por Althusser) na teoria do 

discurso é considerar a materialidade da ideologia nas práticas de linguagem dos 

sujeitos inseridos numa conjuntura específica.  

Assim compreendemos como as condições de produção importam e como 

sustentam os efeitos de sentidos, tendo em vista que constituem a linguagem jogando-

a a seu exterior, distanciando-se, assim, de um estudo tal qual proposto pela ciência 

linguística em seu modo estruturalista, isto é, o estudo de uma língua fechada nela 

mesma, autossuficiente, imanente, completa. A este respeito, Orlandi (2010a, p. 16) 

diz que “os estudos discursivos visam pensar o sentido dimensionado no tempo e no 
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espaço das práticas do homem, descentrando a noção de sujeito e relativizando a 

autonomia do objeto da Lingüística”. 

Na teoria do discurso proposta por Pêcheux, leva-se em conta, então, o 

atravessamento ideológico que afeta as formações sociais. Nas palavras de Pêcheux 

e Fuchs ([1975] 2010, p. 162, itálicos e aspas dos autores), 

 
a região da ideologia deve ser caracterizada por uma materialidade específica 
articulada sobre a materialidade econômica: mais particularmente, o 
funcionamento da instância ideológica deve ser concebido como 
“determinado em última instância” pela instância econômica, na medida em 
que aparece como uma das condições (não econômicas) da reprodução da 
base econômica, mais especificamente das relações de produção inerentes 
a esta base econômica. A modalidade particular do funcionamento da 
instância ideológica quanto à reprodução das relações de produção consiste 
no que se convencionou chamar interpelação, ou o assujeitamento do sujeito 
como sujeito ideológico, de tal modo que cada um seja conduzido, sem se 
dar conta, e tendo a impressão de estar exercendo sua livre vontade, a ocupar 
o seu lugar em uma ou outra das duas classes sociais antagonistas do modo 
de produção [...]. 

 
Essa afirmação é importante porque Pêcheux ([1975] 2009) irá retomá-la para 

avançar sobre a noção de condições de produção. De imediato, fica marcado como 

Pêcheux (aqui com Fuchs ([1975] 2010)) entende que as condições de produção são 

determinadas pelo econômico, mais especificamente pela luta de classes, e 

atravessadas pela instância do ideológico, que afeta todo e qualquer sujeito. De fato, 

Pêcheux ([1975] 2009) fala em condições ideológicas da reprodução/transformação 

das relações de produção. Considerando esse seu caráter contraditório, isto é, de 

reprodução e de transformação das relações de produção, as condições de produção 

do discurso são determinadas pela forma como a ideologia trabalha afetando os 

sujeitos. 

Courtine ([1981] 2009), ao trabalhar o lugar teórico da noção de condições de 

produção63, diz que ela, entretanto, não ‘surge’ na Análise de Discurso pacificamente, 

mas carregando o peso das contradições teóricas que a fundam, sinalizando para as 

“dificuldades” (ibidem, p. 45) que tal noção produz no campo da teoria do discurso. 

Dificuldades que, conforme vimos acima, têm a ver com a exterioridade da língua não 

fechada sobre si mesma, com o envolvimento do sujeito no processo de produção do 

discurso, com a materialidade da história. Nos termos de Indursky (2006, p. 69), as 

                                            
63 O autor investiga as origens teóricas possíveis da noção de condições de produção, bem como se 
debruça sobre suas transformações, a fim de poder determinar um lugar para esta noção no campo 
teórico da Análise de Discurso. 
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condições de produção estão relacionadas “a sujeitos históricos, que se identificam 

com uma formação discursiva, e estão inscritos em lugares sociais, construídos 

ideologicamente. Vale dizer: as condições de produção são de natureza sócio-

históricas”. 

A fim de mostrar como as condições de produção afetam o discurso, 

consideremos a seguinte sequência discursiva, recortada de matéria publicada64 pelo 

portal de notícias on-line Carta Maior: 

 
5 A defesa dos direitos dos gays nunca foi ponto forte dos conservadores. Quando 

assumiu como líder do partido, em 2005, decidido a “modernizar” a imagem de 
sua força, [David] Cameron começou a cortejar uma posição mais “gay friendly”, 
que culminou com este projeto de lei plenamente aprovado pelo setor 
modernizador de seu partido e seus sócios na coalizão, os liberal-democratas. 
(Carta Maior, 22 maio 2013, aspas do portal de notícias). 

 
Em primeiro lugar, podemos considerar o processo de enunciação: a 

veiculação da notícia em um portal de notícias on-line brasileiro, assinada por um 

sujeito que ocupa a posição de jornalista que se filia à formação discursiva desse 

portal, no momento (histórico) em que se discutia um projeto de lei que legalizaria o 

casamento entre pessoas do mesmo sexo no Reino Unido, no ano de 2013. Em 

segundo lugar, podemos considerar os efeitos de sentidos que são produzidos a partir 

do que se diz na sequência discursiva acima em sua conjuntura histórica, em seu 

caráter de acontecimento histórico, à medida que se produzem sentidos sobre um 

evento jurídico até então não permitido – o do casamento civil entre pessoas do 

mesmo sexo – no Reino Unido. Tal acontecimento reclama sentidos, ou, nos termos 

de Indursky (2003, p. 112), “um acontecimento histórico clama por sentidos que o 

discursivizem”. 

Além disso, as condições de produção são o que permitem, em um portal de 

notícias on-line, dizer sobre o casamento civil homossexual em nossa formação social. 

Como explorou Soares (2006), antes do advento da epidemia de aids, nos anos 1980, 

a possibilidade de se discutir a homossexualidade era silenciada na imprensa, em 

revistas e jornais impressos. Consideramos, portanto, que há uma memória que vai 

deslocando sentidos e que permite que em nossos dias seja não somente possível 

falar sobre a homossexualidade, mas falar também, por exemplo, do casamento civil 

                                            
64  Disponível em: <http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/Casamento-gay-novo-problema-
para-Cameron/6/27935>. Acesso em: 1 out. 2015. Esta SD será retomada e analisada posteriormente 
também no capítulo 4.7 (“O que fica nas Cartas”, p. 204). 
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entre homossexuais. Nesse sentido, marca-se um ponto de novidade que é 

regularizado pelo discurso jornalístico de outras formas; o discurso midiático na 

contemporaneidade produz sentidos distintos daqueles sobre os homossexuais no 

impresso nos anos 1980 porque as condições de produção são outras. Voltando à 

sequência discursiva acima, lemos como ali se produzem efeitos de sentidos de que 

a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo não se dá sem disputas de e 

por sentidos: as relações de força nunca cessam de se esbarrar.  

Vale ainda dizer que, no que concerne às condições de produção de um 

discurso, consideramo-las em dois níveis: um no nível do que as sequências 

discursivas produzem como efeitos de sentidos, marcando um embate político; e outro 

no nível do que é possível dizer numa dada formação discursiva jornalística sobre a 

homossexualidade. Outra novidade em relação ao lugar do homossexual na mídia, 

distinta daquela dos anos 1980. 

Isto posto, para que avancemos ainda em relação à noção de condições de 

produção, passemos ao conceito de sujeito. 

 

2.8 O conceito de sujeito ideológico e(m) sua relação com o discurso 

 
A partir da discussão feita na seção anterior, compreende-se como as 

condições de produção estão pautadas nos antagonismos entre as classes sociais. 

Isso faz com que pensemos, na esteira de Pêcheux ([1975] 2009), que é o modo de 

produção que determina o que o sujeito diz em/de um determinado lugar.  

Teorizar sobre a questão do sujeito não é – e nem poderia ser, a partir de 

nosso arcabouço teórico – inaugurar sentidos sobre o que determina esse conceito 

no campo da Análise de Discurso. A propósito, trata-se de um conceito na medida em 

que, em sua própria fundação teórica, a Análise de Discurso teve como um de seus 

centros uma discussão muito fortemente voltada à questão das noções de sujeito e 

de como ela se inseria no campo dos estudos de linguagem. Nessa direção é que 

Pêcheux, ainda nos anos 1960, época da edificação de uma teoria do discurso que se 

encontrava em ebulição, trouxe o sujeito para o centro das discussões sobre a 

linguagem. Está posto, já de início, que, para o autor, a linguagem não poderia ser 

considerada sem o sujeito. Fiquemos atentos a uma primeira definição, a seguir: com 

Pêcheux, concordamos que não há língua sem sujeito.  



 

70 
 

A questão é que, à época, outras correntes em estudos de linguagem 

figuravam com força: uma delas era o estruturalismo tal qual proposto por Saussure 

(e seus seguidores). Pêcheux, então, recobra do estruturalismo saussuriano a noção 

de língua enquanto sistema, porém a ressignifica na medida em que transborda seus 

limites. Isso significa que o sistema linguístico existe, porém sobre ele se levantam 

processos discursivos que, por sua vez, são mediados pela ideologia (PÊCHEUX, 

[1975] 2009). A língua, então, não seria por si só uma imanência cujos sentidos 

poderiam ser apreendidos em sua totalidade porque haveria uma transparência nesse 

sistema; ao contrário, os sentidos só seriam determinados pelo atravessamento 

ideológico.  

Não se pode, também, esquecer que, para Pêcheux (ibidem), os processos 

discursivos se inscrevem numa luta ideológica entre as classes sociais, pois, como 

diz o autor: 

 
o sistema da língua é, de fato, o mesmo para o materialista e para o idealista, 
para o revolucionário e para o reacionário, para aquele que dispõe de um 
conhecimento dado e para aquele que não dispõe desse conhecimento. 
Entretanto, não se pode concluir, a partir disso, que esses diversos 
personagens tenham o mesmo discurso: a língua se apresenta, assim, como 
a base comum de processos discursivos diferenciados [...]. (ibidem, p. 81, 
itálicos do autor).  

 
Quando os portais de notícias on-line dizem, portanto, de um espaço gay-

friendly, alguns sentidos se amarram numa trama e estes sentidos não são quaisquer 

uns. São sentidos possíveis no interior de uma formação discursiva: é por meio das 

formações discursivas que os sentidos podem ser atribuídos aos significantes.  

A partir do que precede, entendemos que os significantes não carregam 

significados colados a eles. É por isso que um sentido é sempre capaz de se tornar 

outros (ORLANDI, 2012a). Conforme lemos em Pêcheux ([1975] 2009, p. 146-7, 

itálicos e aspas do autor, negritos nossos): 

 
o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição etc., não 
existe “em si mesmo” (isto é, em sua relação transparente com a 
literalidade do significante), mas, ao contrário, é determinado pelas 
posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual 
as palavras, expressões e proposições são produzidas (isto é, reproduzidas). 
Poderíamos resumir essa tese dizendo: as palavras, expressões, 
proposições etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas por 
aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu sentido 
em referência a essas posições, isto é, em referência às formações 
ideológicas [...] nas quais essas posições se inscrevem.  
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Compreendemos assim que significante e significado só fazem laço em 

virtude das posições ideológicas que os sustentam. Os sentidos, bem como os 

sujeitos, não são completos, mas se constituem pela falta, pelo movimento, em 

relação (ORLANDI, 2010a). Por isso, podem sempre ser outro(s).65 

A propósito, a constituição histórica do sujeito passa por um processo em que 

se transita do indivíduo – em sua ideia de indivisibilidade, unidade, identidade, 

interioridade – para o sujeito; não o sujeito da sintaxe, mas aquele que é dividido pelo 

inconsciente, interpelado pela ideologia.  

Estamos considerando que o sujeito não controla o seu dizer, tendo em vista 

que desde sempre é atravessado pela ideologia e dividido pelo inconsciente. Isso 

caracteriza o descentramento do sujeito. Quando falamos, há sempre algo que fala 

em nós, e isso é fruto de algo que, exterior ao sujeito, o afeta. A evidência de que 

controlamos o que dizemos ou de que os sentidos do que falamos têm origem em nós 

mesmos não é senão um efeito determinado pelo próprio funcionamento da ideologia. 

Para continuarmos a pensar a constituição dos sentidos e dos sujeitos, 

partiremos de uma questão fundamental para os estudos de linguagem: a da relação 

específica do sujeito com o significante, tendo em vista que é esta relação que o 

constitui, como afirma Pêcheux ([1975] 2009, p. 124-125, itálicos e aspas do autor): 

 
Se acrescentarmos, de um lado, que esse sujeito, com um S maiúsculo – 
sujeito absoluto e universal –, é precisamente o que J. Lacan designa como 
o Outro (Autre, com A maiúsculo), e, de outro lado, que, sempre de acordo 
com a formulação de Lacan, “o inconsciente é o discurso do Outro”, podemos 
discernir de que modo o recalque inconsciente e o assujeitamento ideológico 
estão materialmente ligados, sem estar confundidos, no interior do que se 
poderia designar como o processo do Significante na interpelação e na 
identificação, processo pelo qual se realiza o que chamamos as condições 
ideológicas da reprodução/transformação das relações de produção.  

 
Nesse fragmento, há dois pontos relevantes. O primeiro em relação a como o 

autor vincula sujeito e significante, sem que este abraço possa jamais ser desfeito: só 

há sujeito porque há um Outro que o constitui – um significante que o interpela – 

enquanto tal. O segundo ponto, que, aliás, não pode ser desmembrado do primeiro a 

não ser de modo didático, nos remete ao que já dissemos no capítulo anterior, uma 

                                            
65 Muito embora, conforme dissemos brevemente no capítulo 2.3 (p. 31), esse processo de significação 
não seja qualquer um. Como compreendemos a partir de Orlandi (2010a, p. 52), não é porque o sentido 
é aberto que não é “regido, administrado. Ao contrário, é pela sua abertura que ele também está sujeito 
à determinação, à institucionalização, à estabilização e à cristalização”. 
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vez que diz das condições de produção: elas se realizam determinadas pelo processo 

de interpelação e identificação do sujeito. 

A formulação teórica de Pêcheux ([1975] 2009) sobre sujeito produz um 

deslocamento importante porque o ressignifica em relação às teorias linguísticas, 

históricas e sociais. E é um caminho sem volta.  

Para colocar ainda de outro modo, em Análise de Discurso o sujeito que 

comparece é posição atravessada pela ideologia, isto é, é o sujeito que ocupa uma 

posição ideológica, e que é cindido pelo inconsciente (PÊCHEUX, [1975] 2009; 

ORLANDI, 2012a). Pelo próprio funcionamento da ideologia e do inconsciente, que é 

o de acobertar o seu atravessamento no sujeito, não temos acesso àquilo que nos 

constitui, e, no entanto, somos por isso constituídos. Como lemos em Orlandi (2012a, 

p. 48), “O modo pelo qual ele [o sujeito] se constitui em sujeito, ou seja, o modo pelo 

qual ele se constitui enquanto posição não lhe é acessível. Esse é o efeito ideológico 

elementar.”. Baseado em Althusser, Pêcheux ([1975] 2009, p. 141) teoriza com 

primazia esse efeito ao dizer: “Na verdade, o que a tese ‘a Ideologia interpela os 

indivíduos em sujeitos’ designa é exatamente que o ‘não-sujeito’ é interpelado-

constituído em sujeito pela Ideologia”.  

Esse não saber-se sujeito permite, dadas as nossas condições históricas 

materiais, que o Estado capitalista individu(aliz)e os sujeitos. Isto quer dizer que, 

enquanto efeito, o Estado os torna responsáveis e senhores de seus dizeres. 

Consoante Orlandi (2012b, p. 228): 

 
As formas de individu(aliz)ação do sujeito, pelo Estado, estabelecidas pelas 
instituições e discursividades, resultam, assim, em um indivíduo ao mesmo 
tempo responsável e dono de suas vontades, com direitos e deveres e direito 
de ir e vir. Esse indivíduo funciona, por assim dizer, como um pré-requisito 
nos processos de identificação do sujeito, ou seja, uma vez individuado, este 
indivíduo (sujeito individuado) é que vai estabelecer uma relação de 
identificação com esta ou aquela formação discursiva. E assim se constitui 
em uma posição-sujeito na sociedade. E isto deriva de seus modos de 
individuação pelo Estado (ou pela falha do Estado), pela articulação 
simbólico-política através das instituições e discursos, daí resultando sua 
inscrição em uma formação discursiva e sua posição sujeito que se inscreve 
então na formação social (posição-sujeito patrão, traficante, Falcão etc) com 
os sentidos que o identificam em sua posição sujeito na sociedade. 

 
As formas como o sujeito é tocado pelas evidências dos sentidos que circulam 

na sociedade estão sempre em relação a. Em primeiro lugar, precisamos considerar 

que há uma forma-sujeito histórica – que é, hoje, a capitalista, mas que já foi religiosa, 
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por exemplo – com todas as suas implicações. É Orlandi (2012b) quem nos esclarece 

este ponto, ao pensar o político enquanto “divisão entre sujeitos e divisão do sujeito”: 

 
nossa formação social é dividida e a interpelação do indivíduo em sujeito 
produz uma forma histórica que é a capitalista de que resulta um sujeito 
dividido, ao mesmo tempo determinado e determinador. Se pensarmos o 
sujeito da língua, constituído por essa contradição: um sujeito completamente 
livre e, ao mesmo tempo, incapaz de falhas. (ibidem, p. 72-73). 

 
Se concordamos com Orlandi, assumimos que a forma-sujeito de nossa 

contemporaneidade é a capitalista, assim determinada historicamente mas 

igualmente pela história (isto é, pela ideologia), em seu funcionamento, apagada. Por 

outro lado, não se pode ignorar que, justamente por ser descentrado, o sujeito não é 

uma máquina 66  que mecanicamente se ajusta a esta forma-sujeito. Dentro das 

possibilidades de repetição e de ruptura dadas numa certa conjuntura, o sujeito se 

movimenta. Há disputa pelos sentidos dentro das formações discursivas que ele 

habita.  

Ao nos propormos analisar o discurso de portais de notícias on-line sobre os 

espaços ditos como destinados a sujeitos homossexuais em nossa 

contemporaneidade, consideramos que esses sujeitos envolvidos na cena enunciativa 

assumem a forma-sujeito histórica capitalista, uma vez que inseridos neste (e não em 

outro) determinado momento histórico são afetados por ele e assujeitados a seus 

efeitos. O que disso nos importa, por conseguinte, é pensarmos de que modos se 

produzem essas subjetivações, ou seja, sentidos sobre o que é ser sujeito 

homossexual na mídia on-line em portais de notícias, em como esses sujeitos são 

fisgados pelos sentidos em circulação. 

                                            
66 Em um capítulo sobre a relação de Michel Pêcheux com a informática e a tecnologia, dediquei-me a 
trilhar os passos de Pêcheux em suas construções teóricas levando em consideração a sua paixão 
pelas máquinas (ZANELLA, 2016). Ao longo de suas formulações, no que concerne ao sujeito, o autor 
irá mostrar como passa de uma posição i) que considerava o sujeito como “sujeito-estrutura” ([1983b] 
2010a, p. 307), isto é, um sujeito fechado num espaço discursivo estabilizado e com condições de 
produção supostamente homogêneas, cujo funcionamento seria maquínico (fase conhecidamente 
denominada AD-1), para uma posição ii) que, considerando as relações de força e de sentido desiguais, 
entendiam o sujeito como interpelado pela ideologia e atravessado por uma teoria da subjetividade 
(AD-2). Aqui também há uma concepção de sujeito como efeito de um assujeitamento a uma formação 
discursiva com a qual se identifica. Acrescentamos, aqui, que Pêcheux, a partir do Anexo III de 
Semântica e discurso ([1975] 2009), retifica e recoloca algumas questões sobre o sujeito, sobretudo 
em relação ao atravessamento da Psicanálise lacaniana; abre-se, pois, para uma escuta do equívoco, 
da falha, dos deslizamentos de sentidos. 
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A propósito, Orlandi (2012b), ao teorizar sobre as políticas públicas urbanas, 

coloca que existem duas formas ideológicas na contemporaneidade que se destacam 

no que a autora chama de “imaginário citadino”: 

 
1. O mito da completude (a sociedade como um todo organizado e coeso) 
criando a interpretação da desagregação (aquilo que fica fora dela) e 2. em 
uma perspectiva neoliberal, o fato de que a reciprocidade, a solidariedade 
cedem lugar à rivalidade, à competição, à marginalidade.  
Da relação dessas duas formas ideológicas resulta certa declinação da noção 
de cidadania (direito) e civilidade (pluralidade) – relação entre o jurídico e o 
administrativo – que coloca à margem, marginaliza. Práticas sociais de 
segregação, ligadas a ações individuais. Apoiando-nos, então, em uma visão 
tópica da cidade[67] com seus sítios (lugares) de significação, procuramos 
compreender a confluência de dois movimentos – o da expansão e o da 
inserção (agrupamento) [...]. (ORLANDI, 2012b, p. 226, itálicos da autora). 

 
Ao longo de nosso trabalho de análise, iremos aludir às formas como esse 

imaginário citadino rege o discurso jornalístico on-line que configura nosso corpus, 

determinando as subjetividades homossexuais que falam e que são faladas nos 

portais de notícias.  

Feita essa reflexão, podemos avançar em nosso desenvolvimento teórico 

para a noção de significante, haja vista que ela também diz do sujeito.  

 

2.9 O que fisga o sentido?68 

 
onde é que a palavra vai cair? 

onde vai cair? 
acho que ela vai aterrizar em território perigoso 

 
(Arnaldo Antunes, “Sou volúvel”) 

 
De acordo com Kristeva ([1969] 1974), embora a linguagem já seja objeto de 

estudo há muitos séculos, a ciência da linguagem é muito recente e nos diz respeito 

porque, enquanto cientistas de linguagem, lidamos com ela para pensarmos o sujeito 

e sua presença no mundo. Daí o fato de querermos abordar neste capítulo este que 

consideramos um ponto específico – e fundamental – para os estudos de linguagem: 

a questão do significante. Esta indagação é possibilitada porque, desde a virada que 

                                            
67 Para Orlandi (ibidem), a tópica cívica “é o lugar em que se cruzam as determinações históricas, 
sociais e políticas que constituem o sujeito nos sentidos que lhe são atribuídos pelo sistema capitalista 
no que se chama ‘cidadania’.” (p. 226). Ao qual, vale dizer, nem todos têm acesso. 
68 Esta seção apresenta trechos de monografia produzida para o curso intitulado “Teorias do discurso 
e a noção de sujeito”, ministrado pela Prof.ª Dr.ª Bethania Mariani, no segundo semestre de 2013, na 
Universidade Federal Fluminense (UFF). O texto aqui apresentado contém acréscimos e modificações. 
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o corte epistemológico saussuriano promoveu no século XX, compreendemos 

significante e significado enquanto duas faces do signo linguístico.  

À vista disso, temos como objetivo nas seções a seguir propor um percurso 

de leituras sobre o significante ao longo de algumas correntes teóricas. Para iniciá-lo, 

lançamos mão de uma citação de Lacan ([1966] 1998, p. 813-814, negritos nossos) 

em Escritos: 

 
O inconsciente, a partir de Freud, é uma cadeia de significantes que em 
algum lugar [...] se repete e insiste, para interferir nos cortes que lhe oferece 
o discurso efetivo e na cogitação a que ele dá forma. 
Nessa fórmula, que só é nossa por ser conforme tanto ao texto freudiano 
quanto à experiência que ele inaugurou, o termo crucial é o significante, 
ressuscitado da retórica antiga pela lingüística moderna, numa doutrina 
cujas etapas não podemos assinalar aqui, mas da qual os nomes de 
Ferdinand de Saussure e Roman Jakobson indicarão a aurora e a 
culminância atual, lembrando que a ciência-piloto do estruturalismo no 
Ocidente tem suas raízes na Rússia em que floresceu o formalismo. Genebra, 
1910, e Petrogrado, 1920, dizem bem por que seu instrumento faltou a Freud. 
Mas essa falha da história só faz tornar mais instrutivo o fato de que os 
mecanismos descritos por Freud como sendo os do processo primário, onde 
o inconsciente encontra seu regime, abrangem exatamente as funções que 
essa escola toma por determinantes das vertentes mais radicais dos efeitos 
da linguagem, quais sejam, a metáfora e a metonímia, ou, dito de outra 
maneira, os efeitos da substituição e combinação do significante nas 
dimensões respectivamente sincrônica e diacrônica em que eles aparecem 
no discurso.  

 
Se, com Lacan, o significante (ou: “a cadeia de”...) é o que estrutura o 

inconsciente69, nosso percurso provém desta afirmação do autor ao tentarmos lhe 

seguir o movimento de elaboração, isto é, o trajeto que Lacan cita de recuperação da 

retórica pela ciência linguística, para então percebermos, a seguir, de que modo o 

termo significante se presentifica a partir daí no curso de desenvolvimento desse 

campo das ciências, mas também em outros campos, como o da Psicanálise.  

 

2.9.1 Alguns apontamentos sobre retórica 

 
A questão da significação para a linguagem encontra ressonâncias desde a 

Antiguidade. Guimarães e Orlandi (2006) apontam o interesse filosófico que havia na 

Grécia Antiga pelo estudo do enunciado e de sua estrutura, numa preocupação 

voltada à questão do juízo. Os autores destacam, ainda, as primeiras classificações 

                                            
69 Em seu Seminário, livro 20, Lacan ([1975] 2008, p. 22) diz, ainda: “Um dia percebi que era difícil não 
entrar na linguística a partir do momento em que o inconsciente estava descoberto.”  
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de Platão e de Aristóteles voltadas à linguagem, o primeiro para a gramática e o 

segundo para a retórica.  

Vamos nos ocupar com a questão da retórica pelo fato de ela dizer respeito 

diretamente à questão da significação, às técnicas de convencimento para levar um 

ouvinte a uma conclusão pre-vista, e isto nos diz respeito porque vincula-se à questão 

do significante e nos permite avançarmos no entendimento de como ele se coloca 

teoricamente. Trata-se de um “ajuste” da linguagem – isto é, do uso de uma linguagem 

que seria dotada de sentidos únicos e verdadeiros – numa relação entre um orador e 

um auditório.  

Barthes (1993)70 salienta um ponto importante a respeito da retórica antiga: 

ela não é antiga porque existe uma retórica nova; ela é, sim, antiga em oposição ao 

novo que ainda não se cumpriu. O autor aponta que a retórica de que ele trata diz 

respeito à metalinguagem que esteve presente no mundo ocidental (com suas bases 

gregas, romanas e francesas) desde o século V a.C. até o século XIX.71  

Para nosso propósito nesta seção e para compor nosso quadro teórico, 

voltaremos nossa atenção à retórica platônica, porque ela lida especificamente com a 

interlocução, isto é, com o envolvimento de interlocutores numa situação de 

interlocução. Entendemos que isso se vincula a uma questão de significação e de 

modos de significar, como mostraremos na sequência. 

A retórica, para Barthes (1993), é uma metalinguagem à qual o autor chama 

“discurso sobre o discurso”. Essa metalinguagem carregou distintas práticas ao longo 

das épocas, a saber: a) uma técnica, enquanto arte de persuasão e de convencimento 

do ouvinte do discurso; b) um ensinamento, o ingresso da arte retórica nas instituições 

de ensino; c) uma ciência, enquanto um campo de observação que delimita alguns 

fenômenos, como os “efeitos” de linguagem, a classificação desses efeitos, e uma 

metalinguagem cujo significante é um objeto de linguagem; d) uma moral, por ser uma 

espécie de sistema de regras atravessado pela “ambiguidade da palavra”, a retórica 

busca prescrever e supervisar desvios de linguagem; e) uma prática social, enquanto 

uma técnica do bem falar privilegiada às classes dominantes; e f) uma prática lúdica, 

um conjunto de práticas que burlavam o sistema institucional da retórica e era 

                                            
70 Sabemos que outros autores promovem reflexões sobre a historicidade da retórica, bem como 
sabemos das leituras de sofistas que revisam o lugar da retórica. Para este trabalho, no entanto, 
seguimos as considerações de Barthes. 
71 Uma discussão mais aprofundada sobre o nascimento da Retórica pode ser encontrada em Barthes 
(1993). Ver também Pfeiffer (2000). 
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constituído por piadas, chistes, paródias, etc. Essa primeira visada metalinguística 

compõe, de acordo com Ducrot & Todorov (1978), um primeiro olhar reflexivo sobre a 

linguagem em sua função pragmática, tendo em vista que é tomada, de modo geral, 

como um modo de convencimento por meio da linguagem.  

A gama de práticas que elencamos acima constitui o grande império da 

retórica no mundo ocidental, ainda que sobre ela tenham incidido muitas variações 

internas. Sempre com Barthes (1993, p. 88), a retórica,  

 
inmutable, impasible y casi inmortal, vio nacer, desaparecer, sin conmoverse 
y sin alterarse: la democracia ateniense; las monarquías egipcias, la 
República romana, el Imperio romano, las grandes invasiones, el feudalismo, 
la monarquía, la Revolución; la retórica dirigió regímenes, religiones, 
civilizaciones; moribunda después del Renacimiento, tarda tres siglos en 
morir; todavía no es seguro que esté muerta.72 

 
Ora, a manutenção da retórica ao longo de dois mil anos e meio foi uma 

prática por meio da qual a sociedade ocidental reconheceu a linguagem e a soberania 

da linguagem.  

Ao discutir especificamente sobre um tipo de retórica platônica chamado 

“retórica erotizada”, Barthes (1993) comenta que, para Platão, descarta-se o escrito e 

se busca a interlocução, isto é, o diálogo entre mestre e discípulo, “unidos por el amor 

inspirado” (p. 92). Algo importante a se destacar aqui é que os dialéticos realizam dois 

movimentos, um de ascensão até um termo incondicional, e outro de descida, isto é, 

de divisão de unidades até chegar ao indivisível. Barthes (ibidem) comenta que em 

cada etapa no movimento de descida se destacam dois termos e que há de se eleger 

ou um ou outro para que se descenda até ao próximo binário. Tal retórica é distinta 

da retórica aristotélica, silogista, e o autor comenta que essa se assemelha à estrutura 

paradigmática da linguagem. Isso significa que a partir de um termo escolhido em 

detrimento de outro, coloca-se em funcionamento o jogo de alternativas de que fala 

Barthes.  

A questão colocada por Platão (apud Barthes (ibidem)) a respeito da retórica 

erotizada cai, então, neste momento: se se pergunta de onde vem a marcação de um 

termo, a resposta é que ela vem da concessão que se faz entre mestre e discípulo, 

                                            
72 “[...] imutável, impassível e quase imortal, viu nascer, desaparecer, sem comover-se e sem alterar-
se: a democracia ateniense; as monarquias egípcias, a República romana, o Império romano, as 
grandes invasões, o feudalismo, a monarquia, a Revolução; a retórica dirigiu regimes, religiões, 
civilizações; moribunda depois do Renascimento, tarda três séculos para morrer; entretanto não é certo 
que esteja morta” (tradução nossa). 
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no diálogo platônico. É que a retórica de Platão envolve dois interlocutores e o fato de 

que um deles conceda/consinta. Importante observar, porém, que os sentidos, aqui, 

estão colados às palavras. Ou seja, um diálogo será verdadeiro conquanto os dois 

interlocutores os assumam. 

Dentre as muitas noções de significante existentes na linguística, a de Barthes 

(1971), em sua relação com o significado e constituinte do signo, vem no sentido de 

corroborar os sentidos que colocamos acima. Para ele, o significante é parte essencial 

na constituição do signo à medida que opera, num sistema, como um mediador para 

o significado. Barthes (1971) reconhece o social como elemento que define os 

sentidos que se atribuem a um significado, mas não faz uma dissociação entre os 

termos, isto é, para ele, há sempre uma relação entre significante e significado. 

No caso da retórica enquanto arte de convencimento, a noção de Barthes nos 

ajuda a compreender de que modo a significação era, naquele momento, motivo de 

discussão e de estudo. Para convencer, alcançar um ouvinte, era preciso manejo no 

trato da língua e uma busca por uma linguagem pura. Como exemplo, poderíamos 

pensar na escolha de um determinado significante que, numa dada situação, 

assumisse, supostamente, um sentido próprio, único, verdadeiro. Esse valor de 

verdade só teria fundamento até o momento em que, para o mesmo significante, 

outros sentidos irrompessem. Mas a relação era estreita com a própria noção de 

conhecimento (GUIMARÃES & ORLANDI, 2006); o convencimento de um público por 

um orador consistia numa previsão/projeção dos sentidos. 

Conforme Serra (1996), entretanto, a retórica só atinge um status a que 

poderíamos chamar científico com Aristóteles, que se dedica mais profundamente ao 

conhecimento desta técnica de persuasão. Não nos ocuparemos em observar o 

pensamento aristotélico. Mas, acerca dele, vale dizermos que a sua retórica esteve 

em cena até o século XVI, quando então entra num processo de apagamento que 

segue até o século XIX e que a volta ao estudo literário.  

Séculos mais tarde, veremos com Foucault ([1966] 1999) que a preocupação 

da linguagem clássica seria a de um “recolhimento da verdade” (p. 427), 

conhecimento natural e transparente. Nas palavras do autor, a linguagem clássica “só 

existe [...] para ser transparente”. Para tanto, excluía qualquer “ciência do homem” (p. 

428), porque se suporia uma independência da língua em relação ao homem. 

Pêcheux ([1975] 2009), inclusive, irá dizer que esse deslocamento da época clássica 



 

79 
 

faz com que o sujeito “subordinado à verdade de seu discurso” se torne 

“progressivamente a fonte desse discurso” (p. 46, itálicos do autor).  

Veremos, na sequência, de que modo o conhecimento sobre a significação 

alça novo patamar com as mudanças trazidas pelo pensamento de Saussure. 

 

2.9.2 O significante em Saussure 

 
A obra de Saussure nos foi apresentada sobretudo por seu Curso de 

Linguística Geral (doravante, CLG), a partir do qual o professor é “falado e tornado 

autor por seus alunos” (SOUSA, NAGEM & BALDINI, 2016)73 . A partir do CLG, 

podemos dizer que o mestre de Genebra, ao propor sua famosa dualidade entre 

langue e parole, define um objeto para a ciência linguística. É essa divisão74 que 

promove, no século XIX, a instituição dessa disciplina científica. 

Ao eleger, então, a langue enquanto um seu objeto,75 o Saussure apresentado 

no CLG ([1916] 1989) a caracteriza enquanto um sistema de signos. E a língua, para 

Saussure (ibidem), é forma, e não substância, a compor esse sistema de signos. Essa 

última distinção é basilar: consoante o CLG, ao introduzir a noção de valor – isto é, a 

noção de que um signo só vale pelo que ele não é em relação aos demais –, passou-

se a descrever o que, na língua, se organiza, se estrutura, assumindo uma função76; 

                                            
73 A saber: Charles Bally e Albert Sechehaye, que organizaram o livro, com a colaboração de Albert 
Riedlinger. 
74 Pêcheux e Gadet ([1981] 2010) falam da contradição própria a Saussure, entendida, conforme os 
autores, por meio da dualidade de um Saussure que é apresentado no CLG e um ‘outro’ dos 
Anagramas. Nos termos dos autores: “[...] Saussure constitui, direta ou indiretamente, a pedra de toque 
de todas as escolas lingüísticas atuais, o seu ponto de partida crítico. Em nome de Saussure, os 
lingüistas se dividem, porque o próprio Saussure carrega em si essa divisão, que transparece na 
dicotomia fácil que opõe o Saussure do Cours de linguistique générale (tanto mais claro e frio quanto 
for comentado segundo a leitura dos editores), ao dos Anagrammes (em que vaga a obscura loucura 
da decodificação, das associações escondidas nos versos saturninos).” (ibidem, p. 55). 
75 No CLG lemos que a escolha da língua como objeto da ciência linguística se dá pelo fato de a língua 
ser a parte social da linguagem, passível de separação da fala (que seria uma realização individual e, 
portanto, não observável num conjunto), dotada de uma natureza homogênea, observável (cf. CLG, 
[1916] 1989, p. 19-25). 
76 Na leitura que Pêcheux ([1969] 2010) faz do CLG, entretanto, o autor aponta que ali se inscreve um 
“deslocamento conceptual” feito por Saussure, que separa uma “homogeneidade cúmplice entre a 
prática e a teoria da linguagem: a partir do momento em que a língua deve ser pensada como um 
sistema, deixa de ser compreendida como tendo a função de exprimir sentido; ela se torna um objeto 
do qual uma ciência pode descrever o funcionamento (retomando a metáfora do jogo de xadrez utilizada 
por Saussure para pensar o objeto da linguística, diremos que não se deve procurar o que cada parte 
significa, mas quais são as regras que tornam possível qualquer parte, quer se realize ou não)” (p. 60, 
itálicos do autor). 
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a forma. Isto em oposição a uma realização física da língua, a substância, cuja 

percepção não seria necessariamente linguística.  

Por sua vez, o signo linguístico é definido no CLG como a associação entre 

um significante (imagem acústica) e um significado (conceito). Os signos, enquanto 

unidades, relacionam-se entre si para formar um sistema, e se opõem por suas 

diferenças, ou seja, o que um é, o outro não é.  

Dentre as muitas contribuições de Saussure, um deslocamento importante diz 

respeito à noção de significação. Quando nos é apresentada a famosa figura da união 

entre significado (conceito), em cima, e significante (imagem acústica), em baixo, com 

as flechas verticais indicativas, no CLG se lê: 

 
Tomemos inicialmente a significação tal como se costuma representá-la [...]. 
Ela não é, como o indicam as flechas da figura, mais que a contraparte da 
imagem auditiva. Tudo se passa entre a imagem auditiva e o conceito, 
nos limites da palavra considerada como um domínio fechado existente 
por si próprio. (CLG, [1916] 1989, p. 133, negritos nossos). 

 
Ora, o deslocamento se dá à medida que se compreende que a ligação entre 

um significante e um significado que constitui um signo só tem valor à medida que se 

relaciona com outros signos, num dado sistema linguístico. Isso quer dizer que não 

há relação entre as palavras e as coisas.77 Continua o CLG: 

 
Se as palavras estivessem encarregadas de representar os conceitos 
dados de antemão, cada uma delas teria, de uma língua para outra, 
correspondentes exatos para o sentido; mas não ocorre assim. O 
francês diz indiferentemente louer (une maison) e o português alugar, para 
significar dar ou tomar em aluguel, enquanto o alemão emprega dois têrmos 
mieten e vermieten; não há, pois, correspondência exata de valôres. Os 
verbos schätzen e urteilen apresentam um conjunto de significações que 
correspondem, grosso modo, às palavras francesas estimer e juger (“avaliar” 
e “julgar”); portanto, sob vários aspectos, essa correspondência falha. 
(CLG, [1916] 1989, p. 135, negritos nossos). 

 
Nesse sentido, observamos que há uma diferença em relação à retórica 

antiga. Conforme vimos na seção anterior, a retórica considera um valor de verdade, 

isto é, uma significação inerente à linguagem. A partir do que lemos no CLG, por seu 

turno, sobretudo baseados no fragmento acima, podemos depreender como, ao dizer 

que não há “correspondentes exatos para o sentido”, a noção de valor entra em cena. 

Trata-se, portanto, de um ponto de virada sobre a questão da significação, uma vez 

                                            
77  No CLG ([1916] 1989) lemos que não se pode olhar para um outro sistema como uma 
correspondência de significados.  
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que, conforme o CLG, só há significado no e dentro do sistema, em relação aos 

elementos presentes e ausentes nele. É evidente que muitas outras questões se 

colocam sobre esse corte teórico. No entanto, para nosso objetivo de pensar o 

significante, acreditamos ter tocado em um ponto que nos permite partir ao próximo 

passo, que é o de investigar de que modo Roman Jakobson dá novo alento à questão 

da dualidade significante-significado, uma vez que o autor se destaca pelos avanços 

no campo linguístico a respeito da comunicação, e tendo em vista que nos 

debruçamos sobre o discurso jornalístico on-line. 

 

2.9.3 O significante em Jakobson 

 
Um destaque do pensamento de Jakobson para os estudos linguísticos foi o 

seu posicionamento em considerar a linguagem como um instrumento de 

comunicação, ligado à teoria da informação (GUIMARÃES & ORLANDI, 2006). Essa 

concepção nos interessa porque é de profunda relevância para os estudos 

jornalísticos. 

Jakobson ([1965] 1995), ao discutir as conexões entre significante e 

significado, comenta que elas são, desde a Antiguidade, um problema para a reflexão 

sobre a linguagem, mas que, esquecidas durante muito tempo, apenas com o 

Saussure do CLG e sua interpretação do signo (uma “pretensa novidade”, de acordo 

com Jakobson (ibidem, p. 98), justamente pelo fato de a questão da significação 

remeter à retórica antiga) é que elas foram retomadas.  

Jakobson (ibidem) de fato salienta que tais relações foram retomadas da 

teoria dos estoicos, anterior em cerca de um milênio à teoria saussuriana do signo. 

Daí o fato de Lacan (1998) comentar o resgate que a linguística moderna, inaugurada 

pelo mestre de Genebra, faz do termo ‘significante’. 

Além de Saussure, Jakobson ([1965] 1995) também comenta que Peirce, em 

sua tentativa de classificação do signo, “estabeleceu uma distinção nítida entre as 

‘qualidades materiais’, o significante de todo signo e seu ‘intérprete imediato’, isto é, o 

significado.” (ibidem, p. 100). Porém, não é o caso de nos aprofundarmos, aqui, nas 

variedades fundamentais de que trata Peirce – ícone, índice e símbolo –, mas sua 

citação vale para considerarmos as relações existentes entre significante e 

significado. 
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Ainda com Jakobson (ibidem), é importante delinear que, se no CLG a língua 

é uma convenção social e o signo tem caráter arbitrário, este último aspecto – 

desenvolvido por Saussure a partir do linguista Dwight Whitney (cf. JAKOBSON, 

ibidem) –, tomado como princípio geral, propõe que a ligação entre significante e 

significado é arbitrária. 

Com Jakobson ([1965] 1995), enfim, vemos a reinserção dos sujeitos numa 

situação de comunicação. Para este autor, há um código, que é a língua, e estão 

envolvidos um emissor e um receptor na transmissão de uma mensagem. Nesse 

sentido, notamos um retorno à retórica, ao se considerar os sujeitos envolvidos para 

que haja comunicação. A língua, aqui, tem sua autonomia, mas ela é usada por 

falantes. Entretanto, para haver comunicação, é preciso haver também sintonia entre 

os interlocutores envolvidos, isto é, é preciso apostar-se num sentido unívoco, um 

significante colado a um significado, para que haja sucesso na transmissão. Henry 

(1992), ao comentar sobre Jakobson e sua relação com a linguística, coloca 

propriamente que o autor russo supõe um sujeito dotado de uma consciência ao fazer 

suas seleções e combinações numa situação de combinação. Por outro lado, não 

ignora que o sujeito tome os seus elementos de um estoque, o código.78 

Um último aspecto importante na teoria jakobsoniana a ser destacado neste 

momento é a discussão do autor sobre a metáfora, que seguiremos agora para nossas 

reflexões. Exemplifica o autor: 

 
Astro (star) significa ou um corpo celeste ou uma pessoa – ambos dotados 
de um brilho soberano. A hierarquia instituída entre dois sentidos – um 
primário, central, próprio, independente do contexto; e o outro secundário, 
marginal, figurado, emprestado, ligado ao contexto [...]. A metáfora (ou a 
metonímia) é a vinculação de um significante a um significado 
secundário, associado por semelhança (ou por contiguidade) com o 
significado primário. (JAKOBSON, [1965] 1995, p. 112-113, itálicos do 
autor, negritos nossos). 

  
Ora, com a metáfora se começa a vislumbrar que as associações entre o 

significante e o significado são moventes, isto é, admitem-se outros significados, 

embora ainda se afirme que ambos são colados. A partir daí, podemos considerar 

aquilo que Pêcheux ([1975] 2009) irá ressignificar, posteriormente, a respeito da 

possibilidade do sentido ser/tornar-se outro.  

                                            
78 Para Henry (1992), isso já evidenciaria um retorno da exterioridade, por não se tratar de escolhas 
individuais. 
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A seguir, nosso objetivo é discutir de que modo a questão do significante e do 

sentido é vista pela Análise de Discurso de linha francesa e pela Psicanálise, a fim de 

assentarmos como entendemos a questão do significante e o modo como ele nos 

importa nessa pesquisa. 

 

2.9.4 O significante para a Análise de Discurso e para a Psicanálise 

 
Se a questão da significação é uma constante para a ciência da linguagem, 

uma de suas faces fundamentais é a questão semântica. Afirmamos isso porque, para 

firmar-se, a linguística inaugurada por Saussure, ao se ocupar especificamente do 

sistema linguístico, teve que colocar a semântica de lado. O que não significa que 

Saussure a tenha desconsiderado79. Foi justamente por deixar o terreno tabu80 da 

semântica à borda, consoante Pêcheux ([1975] 2009), que a linguística era 

constantemente requerida para fora dos limites saussurianos, a fim de dar conta de 

‘problemas’ de construção dos sentidos. Ou seja, a semântica insistia. 

Isso indica, de alguma maneira, que os problemas de semântica se encontram 

no próprio interior do domínio da ciência linguística. Pêcheux ([1975] 2009), ao se 

dedicar amplamente sobre o percurso da semântica na linguística para fundar sua 

teoria materialista do discurso, nos diz que Saussure instituíra uma ciência cujas 

bases haviam sido possibilitadas pela filosofia idealista (a se considerar a conjuntura 

da época). Nesse ponto nodal é que Pêcheux (ibidem) diz residir uma tentativa de 

banir a questão do sentido de seu cerne, ao mesmo tempo que coloca em jogo as 

contradições no interior do campo científico da linguística. Sinal de que o problema 

(r)existe no próprio interior deste domínio. 

A proposta teórica e metodológica da Análise de Discurso de Pêcheux, por 

sua vez, investe na forma como se dá a intervenção da filosofia materialista no 

domínio da linguística, apontando como “os frios espaços da semântica exalam um 

sujeito ardente” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 29). E a forma como isso se dá é pela via 

do materialismo histórico e da Psicanálise (tal como vimos nos capítulos 2.7 e 2.8). O 

campo da teoria do discurso, para Pêcheux (ibidem) se dá no ponto onde se unem 

objetos linguísticos e objetos da ciência das formações sociais. Ao mostrar a 

                                            
79 No CLG, a questão do sentido – “dos signos no seio da vida social” ([1916] 1989, p. 24) – constituiria 
um outro ‘caminho’: uma parte da Psicologia social a que o autor chamaria de Semiologia. 
80 A expressão é utilizada por Pêcheux ([1975] 2009) para se referir ao campo da semântica.  
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articulação de ambos, o autor chega a uma formulação indispensável: a de que, ainda 

que se considere o sistema linguístico o mesmo (seja para idealistas, seja para 

materialistas, alfineta o autor), não se compreende o mesmo processo discursivo para 

ambos.  

Para Pêcheux ([1975] 2009), a língua, portanto, seria uma base relativamente 

autônoma sobre a qual se levantariam processos discursivos mediados pelos 

processos ideológicos, rompendo com uma concepção de linguagem inteira por meio 

da qual se daria a pura transmissão de pensamento.  

Nesse entremeio, o materialismo histórico incide fortemente sobre a língua. E 

dessa articulação a língua dobra-se em discurso. Retomando Balibar, Pêcheux ([1975] 

2009) escreve que, embora a língua seja indiferente à divisão de classes, a divisão de 

classes não é indiferente à língua, haja vista que as classes a utilizam de maneira 

determinada, como na política. Retomamos daí o comentário de Pêcheux (ibidem) de 

que todo processo discursivo – nessa relação entre a língua e a luta de classes, isto 

é, as classes não indiferentes à língua – se inscreve numa luta ideológica entre as 

classes. A linguagem, então, estaria tanto para comunicar quanto para não comunicar 

(sentidos), de acordo com os antagonismos entre as classes e com as posições de 

sujeitos assumidas.  

Ora, reintroduzir a questão do sentido no interior da própria linguística, 

articulando este campo de saber aos do materialismo histórico e da Psicanálise, fez 

com que, a partir dos anos 1960, Pêcheux recobrasse o lugar e a importância do 

sentido, da semântica, tomando a luta de classes como uma determinante. A 

propósito, na “Conclusão” de seu Semântica e discurso, Pêcheux ([1975] 2009) 

constata como uma necessidade a associação entre semântica e materialismo 

histórico, a fim de permitir avançar em relação aos limites que a semântica impunha à 

linguística. Tratava-se de romper o frio espaço que apagava o sujeito e as 

contradições da história.  

Além disso, o autor constata também que a oposição entre língua e fala (e 

lógica e retórica) da qual “vive a Linguística desde Saussure” (ibidem, p. 221) não 

propõe a questão de como o conhecimento – e, por conseguinte, o sentido – é 

produzido. Daí as surpresas de que fala Pêcheux: ao desvelar a filosofia dominante, 

os linguistas ora se sentem confortados por ouvirem a base de sua evidência e ora se 

sentem “secretamente decepcionados” por perceberem o desvio político.  
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Outra constatação de Pêcheux (ibidem) é a de que a “filosofia dos filósofos” 

reproduz a filosofia espontânea dos linguistas, não permitindo a superação da 

oposição língua (sistema) e fala (sujeito-falante) na qual a linguística tem sua base e 

daí sobrevive. Nesse sentido é que o materialismo histórico atua sobre a contradição: 

Pêcheux ([1975] 2009) propõe a questão do processo sem sujeito e do estudo 

materialista do discurso, isto é, de um estudo que leve em consideração o político (ver 

p. 73).  

Se até aqui vimos de que modo Pêcheux constrói sua teoria materialista do 

discurso, uma questão que é colocada nos “Anexos” de Semântica e discurso é 

importante: Pêcheux ([1975] 2009) comenta que ele havia caracterizado os aparelhos 

ideológicos de Estado (cf. ALTHUSSER, 1985) como “sede e motivo de uma luta de 

classes”, também caracterizando a luta ideológica de classes “como um processo de 

reprodução-transformação das relações de produção” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 

274). Esclarece, também, que investigara como “‘o sujeito é produzido’ como 

historicamente capaz [...] de se voltar contra causas que o determinam, porque ele as 

apreende teórica e praticamente”, fato que o levou a ver “um sujeito materialista que 

efetua a ‘apropriação subjetiva da política do proletariado’” (ibidem, p. 274-275). É 

nesse ponto que algo estaria inadequado, pois haveria um retorno idealista do 

primado da teoria sobre a prática, e uma valorização do sujeito-de-direito, que 

constituiria a ilusão de uma total consciência sobre os seus atos e pensamentos; isso 

seria levar a sério um “ego-sujeito-pleno em que nada falha” (ibidem, p. 276). Isto 

significa que haveria, aqui, uma retomada de um sujeito plenamente consciente, 

indiviso, “inteiro”. Um retorno ao sujeito empírico da linguística. 

Pêcheux ([1975] 2009) busca resolver esta questão recuperando justamente 

a noção de inconsciente, o que nos remete à citação de Lacan ([1966] 1998) que 

trouxemos no início do capítulo 2.9 (p. 74). Pêcheux ([1975] 2009) diz que o 

inconsciente não pode ser apagado ou esquecido, pois trabalha continuamente 

retornando ao sujeito e ao sentido, os quais são produzidos pelo deslizamento do 

significante (daí o primado da metáfora81 sobre o sentido), embora, continua Pêcheux 

                                            
81  A metáfora, segundo Pêcheux ([1969] 2010), é a possibilidade de substituição de sentidos: 
“Chamaremos efeito metafórico o fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual, para 
lembrar que esse ‘deslizamento de sentido’ entre x e y é constitutivo do “sentido” designado por x e y” 
(ibidem, p. 96, itálicos e aspas do autor). Em Pêcheux ([1975] 2009, p. 277), o autor diz, ainda, que “‘o 
sentido’ é produzido no ‘non-sens’ pelo deslizamento sem origem do significante [...] esse deslizamento 
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(ibidem), esse deslizamento não desapareça sem deixar marcas no sujeito-ego da 

forma-sujeito ideológica82, fazendo com que o sentido pareça evidente.  

É, de fato, essa característica que atravessa a ideologia dominante e que pode 

ser a “origem não detectável da resistência e da revolta”; o lapso, o ato falho, o sonho 

são formas de “aparição fugidias” que mostram que alguma coisa de outra ordem (que 

fala mais forte: o inconsciente) coloca em questão a ideologia dominante. Ademais, 

desfaz o mito platônico de uma sucessão na produção de sentidos; com Pêcheux 

([1975] 2009, p. 276), sujeito e sentido se constituem mutuamente: trata-se “de uma 

‘pulsação’ pela qual o non-sens inconsciente não pára de voltar no sujeito e no sentido 

que nele pretende se instalar”. Magalhães e Mariani (2013, p. 104) comentam, a esse 

respeito, que “é fundamental compreender o conceito de inconsciente como 

manifestação na cadeia significante de algo que se revela a despeito do suposto 

‘querer dizer’ de quem enuncia”. 

Pêcheux (ibidem) diz, porém, que isto não significa fazer do inconsciente a 

ideologia da classe dominada, haja vista que inconsciente e ideologia não coincidem. 

O que não significa, também, que a ideologia deva ser pensada destacada do 

inconsciente. A condição da disjunção inconsciente-ideologias dominadas-ideologias 

dominantes estaria na luta de classes como contradição histórica. 

Acreditamos ter chegado num ponto importante desta nossa discussão: a do 

encontro entre sujeito e sentido. Isto posto, encaminhemo-nos a uma tentativa de 

conclusão, retomando a questão do significante. 

 
2.9.5 Aquilo que fisga o sentido 

 
Vimos, até aqui, de que modo os estudos de e sobre a linguagem passaram 

por várias conjecturas. Não obstante, enquanto analistas de discurso, tomamos uma 

posição de que só há linguagem para e por sujeitos. Isto significa que a língua não é 

uma entidade que funciona por si própria, embora no curso da história tal consideração 

tenha tido seu lugar.  

                                            
não desaparece sem deixar traços no sujeito-ego da ‘forma-sujeito’ ideológica, identificada com a 
evidência de um sentido”. 
82 Pêcheux ([1975] 2009, p. 22, itálicos e aspas do autor) diz: “[...] o que falta é essa causa [que 
determina o sujeito exatamente onde o efeito de interpelação o captura], na medida em que ela se 
‘manifesta’ incessantemente e sob mil formas (o lapso, o ato falho etc.) no próprio sujeito, pois os traços 
inconscientes do significante não são jamais ‘apagados’ ou ‘esquecidos’, mas trabalham, sem se 
deslocar, na pulsação sentido/non-sens do sujeito dividido”. 
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A partir da discussão sobre a retórica antiga, foi possível percebermos que a 

busca pelos sentidos verdadeiros, tomados como únicos, completos, e, mais do que 

isso, claros e inequívocos, compunha um imaginário de que os sentidos reais fossem 

possíveis de se alcançar. O sujeito da Antiguidade era um sujeito contemplativo que 

tomava o mundo como algo finito, fechado; sua busca se voltava à essência das 

coisas. No entendimento platônico que vigorou e ainda vigora com força havia uma 

relação posta entre palavra e coisa (cf. FOUCAULT, [1966] 1999).83  

A virada que se daria apenas entre os séculos XV e XVI fez com que a retórica 

começasse a declinar. As ideias de Copérnico, Kepler e Galileu, para citar apenas 

alguns nomes, viriam com força desestabilizar as verdades gregas e, daí, abalar 

também a posição e a questão epistemológica do sujeito. Isto porque a partir de suas 

descobertas – e é interessante observarmos que muitas delas referem-se ao universo, 

o que lhes garante uma amplidão – o lugar do sujeito começa a ser balançado, porque 

se passa a saber que o homem não é o centro do universo.  

Avançando um pouco mais, consoante Foucault ([1966] 1999), a passagem 

da época clássica para a época moderna, a partir do século XVIII, compreendeu um 

período no qual o sujeito se torna objeto de um saber. Isso ocorre num momento de 

“mutação arqueológica” (ibidem, p. 429), como diz o autor, quando há um movimento 

da história natural para a biologia, a análise das riquezas para a economia, e a reflexão 

sobre a linguagem para a filologia. O homem nesse momento aparece como uma 

“posição ambígua”: a de ser objeto para um saber e um sujeito que conhece. Ainda 

de acordo com Foucault (ibidem), essa virada representa um homem que traz um 

duplo empírico (a vida, o trabalho, a concretude) e transcendental (a razão). Com o 

autor: 

 
Sem dúvida, ao nível das aparências, a modernidade começa quando o ser 
humano começa a existir no interior de seu organismo, na concha de 
sua cabeça, na armadura de seus membros e em meio a toda a nervura 
de sua fisiologia; quando ele começa a existir no coração de um trabalho 
cujo princípio o domina e cujo produto lhe escapa; quando aloja seu 
pensamento nas dobras de uma linguagem, tão mais velha que ele não 
pode dominar-lhe as significações, reanimadas, contudo, pela insistência de 
sua palavra. (FOUCAULT, [1966] 1999, p. 437, negritos nossos). 

 

                                            
83 Esta noção seria recuperada, mais tarde, pela filologia. 
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Tal desestabilização fará com que o sujeito comece a se ver destacado de si 

mesmo, isto é, a ser sempre superado por algo de que ele não tem controle. E a 

linguagem é o lugar de realização desse movimento. 

Já especificamente no campo da linguística, com o Saussure que nos é 

apresentado no CLG, vimos que, ao considerar apenas a parte sistemática da 

linguagem, a língua, suspendeu-se a presença do sujeito que faz uso desse sistema. 

Nas considerações sobre o signo linguístico (cf. CLG, [1916] 1989, p. 79-118), fica 

claro que, ao atribuir a um significante um significado que lhe corresponde, o sentido 

está contido nessa relação necessária. O sujeito, então, usa a língua, escolhendo as 

palavras pelo que elas significam, já que seria possível pensar num controle dos 

sentidos. Jakobson ([1965] 1995), por sua vez, avança com a questão da metáfora, 

mas ainda pensa a linguagem estruturalmente como um código fechado. 

O que, então, por ora encerra nosso percurso, põe em circunstância: quanto 

à ligação entre o significante e o sujeito, o que faz com que o significante assuma 

sentido é uma formação discursiva, matriz de sentido, na qual ele se insere. E o 

sujeito, numa dada conjuntura, atribui sentidos sempre em movimento. Interpreta. 

Quando se atribui sentido, já se ocupa uma determinada formação discursiva, daí o 

fato de o sentido não ser qualquer um, mas dado por essa matriz de sentido.  

Quando Lacan (apud MAGALHÃES & MARIANI, 2013) relê a relação entre 

significado e significante de Saussure, ele coloca o significante (S) sobre o significado 

(s), modificando a relação de ligação entre ambos com uma barra: “Significante sobre 

significado, correspondendo o ‘sobre’ à barra que separa as duas etapas” (LACAN, 

[1957] 1998, p. 500 apud MAGALHÃES & MARIANI, 2013, p. 109, negritos nossos). 

Lacan, portanto,  

 
continua o trabalho teórico de Saussure, provocando um ultrapassamento em 
relação às posições do genebrino. Lacan sai do campo da linguística, mas 
precisa do pensamento de Saussure sobre a linguagem para confirmar o 
inconsciente: a linguagem é a condição do inconsciente [...] (MAIA, 2016, p. 
311). 

 
Isto significa que, a partir de Lacan, um significante não tem um significado 

que se prende a ele. Os significantes deslizam. Porém, há amarrações entre 

significantes e significados conforme os sujeitos falam. Para a Análise de Discurso, 

essas combinações, os sentidos produzidos, ocorrem conforme as posições que os 
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sujeitos ocupam numa determinada formação discursiva. E é por meio dessa 

amarração que se fisga(m) o(s) sentido(s). 
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3 Do homossexual e da homossexualidade 

 
Nós do mesmo sexo não 

fabricamos delícias: 
coçamos amenidades, 
a tensão dos ângulos 

distantes. 
Com muitos dedos 

puxamos as cortinas para trás. 
Os sonhos não circulam. 

O jogo está suspenso por decreto. 
 

(“ameno amargo”, Ana Cristina Cesar) 

 

Fala-se sempre de alguma posição ideológica. Esta posição, seja ela qual for, 

é determinada por condições de produção e assumida por sujeitos que habitam uma 

formação discursiva. Orlandi (2010a) diz que as condições de produção são 

constitutivas dos discursos. Os sentidos do que se fala, portanto, são sempre relações 

de sentidos. É um sentido x (ou y, ou z, etc.) porque se diz a partir do que uma 

formação discursiva suporta que se fale.  

O discurso, nesse bojo, não se gera espontaneamente, mas é produzido 

historicamente. Para que se faça sentido, é preciso que outros sentidos já façam 

relações de sentido antes que um determinado sentido se instale. Em outras palavras, 

para fazer sentido, é preciso entranhar-se num funcionamento discursivo que é 

contínuo. O discurso não é senão um estado nesse processo sempre em movimento, 

ainda de acordo com Orlandi (ibidem). 

Com Pêcheux ([1975] 2009), na segunda fase da formulação da teoria do 

discurso (AD-75), compreendemos como o sentido tem caráter material. Conforme 

lemos:  

 
É a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que 
é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve etc., 
evidências que fazem com que uma palavra ou um enunciado “queiram dizer 
o que realmente dizem” e que mascaram, assim, sob a “transparência da 
linguagem”, aquilo que chamamos o caráter material do sentido das palavras 
e dos enunciados. 
[...] o caráter material do sentido – mascarado por sua evidência transparente 
para o sujeito – consiste na sua dependência constitutiva daquilo que 
chamamos “o todo complexo das formações ideológicas”. (PÊCHEUX, [1975] 
2009, p. 146, itálicos e aspas do autor). 

 
A partir do que diz o autor, podemos depreender como aquilo que afirmamos 

sobre o sentido se coloca: não há como fazer sentido sem considerar as condições 

de produção, produzidas pela ideologia que atravessa todo e qualquer dizer, todo e 
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qualquer sujeito. O efeito de transparência que então se coloca – bem como o de 

origem (no sujeito) – são efeitos próprios do funcionamento ideológico: dentre eles, o 

de apagar o seu atravessamento no momento mesmo da constituição do sujeito, do 

sentido. Nesse momento, fazemos uma ligação, já dada também por Pêcheux 

(ibidem) e já discutida por nós84 , com o funcionamento do inconsciente tal qual 

proposto por Freud e desdobrado por Lacan. 

Nosso percurso de análise lida com questões que se voltam ao discurso sobre 

os espaços ditos como destinados a sujeitos homossexuais na mídia on-line, em uma 

dada conjuntura histórica que é a da nossa contemporaneidade, considerando que 

aquilo que se diz sobre esse espaço e sobre esse sujeito homossexual é dito a partir 

de um lugar: o dos portais de notícia on-line em âmbito brasileiro. Temos em vista que 

as posições das quais se fala não são regiões herméticas nas quais apenas um dizer 

se inscreve, porque nelas inscrevem-se também as disputas pelos sentidos. Neste 

capítulo queremos, por conseguinte, traçar algumas reflexões sobre a questão gay85 

para nos encaminharmos ao trabalho de análise do discurso jornalístico sobre os 

espaços para sujeitos homossexuais, operando sobre o modo como esse discurso 

comparece nos portais de notícia on-line com que trabalhamos.  

Nosso primeiro ponto de parada é o do identitário homossexual. 

 

3.1 De identidade a identitário 
 

A noção de identidade para a Análise de Discurso é complexa, a começar pelo 

fato de que esta noção mesma é problematizada em sua relação com o conceito de 

sujeito. Como lemos em Orlandi (2010a), o sujeito em AD é distinto do sujeito 

gramatical que nele encerra um ideal de completude, de inteireza em si próprio. Em 

Análise de Discurso, o sujeito não é nem completo, nem inteiro, nem senhor de suas 

palavras e nem determina o que diz: é posição discursiva. Há, entretanto, uma noção 

de identidade cristalizada que circula sentidos de que algo ou alguém é idêntico a um 

outro, que identidade é algo passível de aquisição, fornecendo um sentido de 

pertencimento86. Isso é o que permite dizeres, por exemplo, sobre ‘modelos’ (de 

                                            
84 Ver, a este respeito, capítulo 2.8: “O conceito de sujeito ideológico e(m) sua relação com o discurso”, 
p. 69. 
85 Trata-se, em itálico, do título do livro de Didier Eribon (2008). 
86 Esta é a posição de muitas correntes da sociologia, da psicologia social e até mesmo da biologia 
(SILVA, 2007).  
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comportamento, de consumo, etc.) em relação à homossexualidade, ou sobre uma 

‘identidade gay’ que baliza os sujeitos homossexuais, formulação esta muito presente 

na mídia e mesmo nos discursos dos movimentos LGBT. Consideramos, de nossa 

posição teórica, que os sentidos estabilizados sobre identidade atuam para uma 

individuação (ORLANDI, 2012b) do sujeito, de modo a significá-lo como sendo uno, 

apagando, assim, a sua contradição constitutiva: o atravessamento ideológico e o 

inconsciente. Tentemos esclarecer isto. 

Entendemos que há sentidos acerca da noção de identidade possíveis a partir 

de um efeito – que é discursivo – decorrente da própria forma-sujeito histórica 

capitalista, pautada, conforme Pêcheux ([1975] 2009) no funcionamento espontâneo 

do sujeito, no não reconhecimento da dominação ideológica. Consoante Orlandi 

(2010a), “A forma-sujeito histórica que corresponde à da sociedade atual representa 

bem a contradição: é um sujeito ao mesmo tempo livre e submisso.” (p. 50). Em outro 

texto, a autora avança a este respeito:  

 
nossa formação social é dividida e a interpelação do indivíduo em sujeito 
produz uma forma histórica que é a capitalista de que resulta um sujeito 
dividido, ao mesmo tempo determinado e determinador. Se pensarmos o 
sujeito da língua, constituído por essa contradição: um sujeito completamente 
livre e, ao mesmo tempo, incapaz de falhas (ORLANDI, 2012b, p. 72-73). 

 
Partindo dessas colocações, queremos pensar como a questão da identidade 

se situa na Análise de Discurso. Uma vez que temos como objetivo, com nossas 

análises, compreender o funcionamento do discurso sobre os espaços ditos como 

destinados a homossexuais e sobre os sujeitos homossexuais nesses espaços, esta 

noção é importante porque nos permite depreender os processos de subjetivação que 

são construídos na mídia on-line.  

Pêcheux ([1975] 2009), ao tratar sobre a constituição do sujeito e do sentido, 

comenta que uma teoria do discurso de caráter materialista não pode construir-se 

suficientemente considerando o sujeito ideológico como um sempre-já dado. Exibindo, 

dessa sua posição, o caráter político da teoria, o autor resume alguns elementos 

materialistas:  

a) o da “concepção do processo de metáfora como sócio-histórico que serve 

como fundamento da ‘apresentação’ de objetos para sujeitos” (ibidem, p. 123);  
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b) o da “distinção entre as duas figuras articuladas do sujeito ideológico, sob 

a forma da identificação-unificação do sujeito consigo mesmo [...] e da identificação 

do sujeito com o universal” (ibidem, p. 123); e  

c) o do “esboço [...] de uma teoria não-subjetivista da subjetividade, que 

designa os processos de ‘imposição/dissimulação’ que constituem o sujeito, situando-

o [...] e, ao mesmo tempo, dissimulando para ele essa ‘situação’ (esse assujeitamento) 

pela ilusão de autonomia constitutiva do sujeito, de modo que o sujeito ‘funcione por 

si mesmo’ [...]” (ibidem, p. 123). 

Para o nosso escopo de discutir a questão da identificação, e assim nos 

distanciarmos de uma noção de identidade, iremos considerar, sobretudo, os dois 

últimos tópicos apontados acima.  

O sujeito, como vimos com Pêcheux ([1975] 2009, p. 118), identifica-se em 

processo: “[...] ‘se eu estivesse onde tu(você)/ele/x se encontra, eu veria e pensaria o 

que tu(você)/ele/x vê e pensa’”, diz o autor. Isto significa que, numa dada posição, 

com uma determinada matriz de sentido, o sujeito identifica-se apagando quaisquer 

descontinuidades; apagando, enfim, aquilo que o constitui, colando numa evidência. 

Com efeito, consideramos que, enquanto sujeito ideológico, ele habite regiões de 

sentidos, isto é, habite formações discursivas. Ao invés de pensarmos numa 

identidade pronta e acabada à qual o sujeito se insere, ou que escolhe, pura e 

simplesmente, consideramos que haja processos de identificação por meio dos quais 

o sujeito (pode) se filia(r) (ZOPPI-FONTANA, 2003).  

Em outros termos, se, por um lado, não podemos negar a existência de 

elementos de identificação que agregam alguns sentidos em pontos de estabilidade 

em relação ao sujeito homossexual, por outro, é preciso marcar, de nossa posição de 

analistas de discurso, que embora haja certas naturalizações no sentido de que 

parece evidente que ‘questões homossexuais’ sejam comuns a todo(a) e qualquer 

homossexual, elas nem sempre comparecem. Há homossexuais que simplesmente 

não se identificam enquanto tais. Dessa maneira, não é possível, de uma perspectiva 

da teoria do discurso materialista, considerar que haja consenso87. Na realidade, as 

questões sempre podem ser outras a todo e qualquer sujeito, justamente porque o 

sujeito é posto em relação a, é atravessado pela ideologia e dividido pelo inconsciente, 

conforme vimos acima com Orlandi. Uma inscrição naquilo que se considera 

                                            
87 Este é outro aspecto que trabalha um identitário calcado na homogeneidade entre os sujeitos.  
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comumente como identidade é, de fato, uma inscrição numa (e não em outra) 

formação discursiva. E ainda, conforme Medeiros (2003, p. 26), “importa destacar que 

essa ‘inscrição’ não é produto de uma vontade ou de movimento sobre o qual se tenha 

total domínio ou controle”. 

Também a este respeito, Dezerto (2008, p. 13) afirma: “Não se pode 

vislumbrar identidade do lugar teórico que ocupo nem como o mesmo, nem como o 

outro, nem com o novo, mas como o caminho que se percorre para se chegar a cada 

um deles e a um outro ainda.” Por isso falar em identificação como processo na 

história, e não em identidades postas, dadas, acabadas. Orlandi (1998, p. 204) diz 

que 

 
Ao afirmar que a identidade é um movimento na história, estou dizendo que 
ela não é sempre igual a si mesma. Isto é, ela não é homogênea e ela se 
transforma. Não há identidades fixas e categóricas. Esta é uma ilusão – a da 
identidade móvel – que, se de um lado, é parte do imaginário que nos garante 
uma unidade necessária nos processos identitários, por outro lado, é ponto 
de ancoragem de preconceitos e de processos de exclusão.  

 
Desta maneira, ao dizer de um modelo ou identidade em relação à(s) 

homossexualidade(s)88, fala-se de algo muito propriamente ligado a um imaginário 

sobre sujeitos homossexuais e sobre a homossexualidade, no qual alguns sentidos 

recaem, ocasionalmente, em estereótipos e preconceitos89. Ora, quando se fala de 

um identitário homossexual, ele é permeado, paradoxalmente, por vários traços 

constitutivos, por vezes opositivos. Consideramos que isso sinalize como no 

imaginário aparentemente estabilizado sobre as homossexualidades não há sentidos 

estanques. Há movimento. Eribon (2008, p. 140) fala, aliás, que no que concerne aos 

                                            
88 Ocupamo-nos aqui apenas dos imaginários sobre as homossexualidades por considerarmos que a 
bissexualidade, a transexualidade e a transgeneridade demandariam outras abordagens a respeito dos 
processos de identificação. 
89 É notável como as estereotipias têm sua eficácia na cristalização de sentidos sobre os sujeitos 
homossexuais. Como exemplos, recuperamos alguns desses efeitos de sentidos que circulam (ainda) 
em nossa contemporaneidade: o da mulher lésbica que, para sê-lo, é masculinizada ou distanciada de 
um imaginário de feminilidade (por vezes, atravessado por um discurso machista); e os do homem gay 
“macho man”, ou heterossexualizado, em oposição ao homem gay “afeminado”, “bicha”. Por outro lado, 
não consideramos que os estereótipos sejam exclusivos aos sujeitos homossexuais. Lemos em Eribon 
(2008, p. 141), entretanto, que “A adesão a si mesmo deve ser mais fácil para um heterossexual” à 
medida que ele não passa pelo processo de ter que assumir-se, sendo este um ponto do processo de 
identificação mandatório ao sujeito homossexual. Não obstante, há também imaginários sobre a 
heterossexualidade e sobre os heterossexuais. Como diz o mesmo autor, não se pode “pretender que 
as vidas heterossexuais são vidas sem falhas, e os heterossexuais, pessoas que vivem na adequação 
a si mesmas [...]” (ibidem). 
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homossexuais, trata-se de uma identidade irrealizável90. E com Pêcheux ([1983a] 

2008, p. 56) aprendemos que “não há identificação bem sucedida”. Zoppi-Fontana 

(2003, p. 263, itálicos da autora), nesse sentido, nos permite pensar sobre essa 

irrealização: 

 
a identidade se constitui através de processos de identificação do indivíduo 
com posições de sujeito presentes no interdiscurso, processos que são de 
natureza ideológica e se dão pela inscrição do indivíduo na língua afetada 
pela história. Desta maneira, a identidade se apresenta ao analista como feixe 
instável de processos de identificação, podendo ser explorada tanto no seu 
funcionamento imaginário (a partir do funcionamento da ilusão subjetiva: ego 
uno, estável, autoevidente), quanto na sua instabilidade e provisoriedade 
constitutiva, descrevendo, a partir dos efeitos do interdiscurso nas 
formulações, as contradições que a atravessam, seus deslocamentos 
históricos, sua necessária incompletude. 

 
Tomando a definição posta no fragmento acima, podemos, por fim, 

compreender como os identitários trabalham pelo efeito imaginário de uma fixidez dos 

sentidos, a qual é, por sua vez, provisória, uma vez que se dá a partir de uma inscrição 

do sujeito, tornado indivíduo por um efeito ideológico (ocupando, portanto, esta 

posição) 91 , em uma determinada formação discursiva (ibidem). E não podemos 

ignorar que, nessa região mais ou menos estabilizada, há sempre algo que fura, que 

resiste, que não (pode) se inscreve(r). Isto posto, na sequência queremos investigar 

como nesses processos de identificação vão se construindo, na movência dos 

sentidos, uma memória para e sobre o sujeito homossexual. 

 
3.1.1 Homossexualidades e sentidos possíveis 
 

A memória se enraíza  
no concreto, no espaço,  

no gesto, na imagem, no objeto. 
 

(Pierre Nora, 1993) 

 

                                            
90 Ocupando um lugar teórico que não o da Análise de Discurso, o autor problematiza a questão da 
identidade homossexual: “sejam quais forem os ‘papéis’ que os gays adotem, seja qual for a maneira 
como as transformem, essas ‘identidades’ disponíveis têm por ponto comum estar sempre, num 
momento ou noutro, numa situação ou noutra, em situação instável no mundo social à volta. Um gay 
não acaba nunca com a necessidade de escolher a si mesmo diante da sociedade e do estigma” 
(ERIBON, 2008, p. 140). 
91  Vale recuperar aqui uma reflexão de Medeiros (2011) acerca do jurídico que trabalha pela 
interpelação do sujeito em indivíduo. Segundo a autora, “A identidade, recuperando Paul Henry (1992), 
faz parte da ‘representatividade jurídica individual’ da forma-sujeito ‘indivíduo-sujeito’.” (n.p.). Ou seja, 
o imaginário de que podemos nos identificar enquanto um ‘indivíduo x’ numa determinada posição 
passa também pelo efeito identitário causado pela ideia jurídica de que somos indivíduos, temos 
individualidade, somos ‘um’. 
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Queremos, a partir de nossas reflexões a seguir, depreender sentidos em 

dominância em relação às subjetividades homossexuais, bem como queremos refletir 

sobre o trabalho dos sentidos – significantes fisgados – para a construção de um 

imaginário sobre os sujeitos homossexuais e sobre a homossexualidade, o que inclui 

os espaços denominados gay-friendly. Em suma, questionamos as evidências que 

produzem o efeito de que todo mundo sabe o que é um homossexual (e, como 

desdobramento, um espaço dito como destinado a sujeitos homossexuais).  

Tendo no horizonte o percurso de Foucault ([1976] 2015) pela história da 

(homo)sexualidade (ver p. 15-ss), buscamos avançar a respeito dos sentidos que 

circulam a respeito dos sujeitos homossexuais e da homossexualidade em nossa 

contemporaneidade. Para tanto, iremos nos calcar em Eribon (2008), cujo percurso 

nos permite estabelecer alguns pontos de parada. 

Eribon (ibidem, p. 16) diz que, sobretudo, no caso dos homossexuais ser 

sujeito é “estar subordinado a um sistema de constrangimentos” e ocupar “um lugar 

‘inferiorizado’ [...] atribuído pela ordem social e sexual”. O autor refere-se às injúrias 

que os homossexuais, num momento ou outro de sua vida, irão ouvir. A propósito, o 

autor marca que o insulto sentencia as subjetividades homossexuais: 

 
[por meio da injúria] descubro que sou alguém de quem se pode dizer isto ou 
aquilo, alguém a quem se pode dizer isto ou aquilo, alguém que é objeto dos 
olhares, dos discursos e que é estigmatizado por esses olhares e discursos. 
A “nomeação” produz uma conscientização de si mesmo como um “outro” 
que os outros transformam em “objeto”. (ERIBON, 2008, p. 28, aspas do 
autor). 

 
Ser gay, então, é ser dito (também) pelo outro. E nomear é fazer a fronteira92 

que antagoniza o homossexual ao não homossexual. Trata-se da figura da 

interpelação de que nos fala Pêcheux ([1975] 2009, p. 140): pode-se “captar que se 

fala do sujeito, que se fala ao sujeito, antes de que o sujeito possa dizer: ‘Eu falo’”. 

Por habitarem um mundo de injúrias, os homossexuais buscam na cidade – 

sobretudo, as de grande porte –, ainda consoante Eribon (2008), condições de 

existência que os permitam viver dignamente. Como diz o autor: “um dos princípios 

estruturantes das subjetividades gays e lésbicas consiste em procurar os meios de 

fugir da injúria e da violência, [...] isso costuma passar pela dissimulação de si mesmo 

ou pela emigração para lugares mais clementes” (ibidem, p. 31). Nota-se com isso 

                                            
92 Fazemos referência ao texto “É o nome que faz a fronteira”, de Mónica Zoppi-Fontana (1999). 
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que se trata de uma busca na cidade por espaços onde possam ter sua existência 

afirmada, conforme lemos, ainda: 

 
A cidade sempre foi o refúgio dos homossexuais. No fim dos anos sessenta, 
um ativista gay descrevia San Francisco como um “campo de refugiados”, 
para o qual foram pessoas de toda a nação, que queriam escapar à 
impossibilidade de viver vidas gays na atmosfera hostil, talvez até odiosa, das 
cidades pequenas. (ibidem, p. 31). 

 
O autor se refere a Carl Wittman, que, em seu A Gay Manifesto, dizia: 

 
we fled small towns where to be ourselves would endanger our jobs and any 
hope of a decent life; we have fled from blackmailing cops, from families who 
disowned or ‘tolerated’ us; we have been drummed out of the armed services, 
thrown out of schools, fired from jobs, beaten by punks and policemen.93 
(WITTMAN, 1970, n.p.). 

 
Alguns sentidos aí se produzem: o da cidade como espaço de refúgio ao 

sujeito alvo de injúria; dois elementos que marcam o que é preciso dizer para dizer 

das subjetividades homossexuais. Mas, passados cinquenta anos desde os anos 

1960, as cidades ainda se discursivizam como lugares de acolhimento para 

homossexuais? Que sentidos permanecem e quais outros se deslocaram?  

Na próxima seção buscaremos vislumbrar como cidade e espaço se 

discursivizam. 

 

3.1.2 Sujeitos em fuga... e em rota94 

 

Se a cidade é o lugar onde os homossexuais se refugiam, sabe-se, entretanto, 

que não é toda a cidade que os acolhe. Como diz Eribon (2008, p. 30): 

 
mesmo aqueles que hoje se sentem mais livres, nas grandes cidades dos 
países ocidentais, devem saber negociar a todo instante a relação com o 
mundo à sua volta: saber onde é possível dar a mão ao parceiro, onde é 
possível deixar transparecer afeição pelo outro do mesmo sexo e onde é 
melhor evitar fazê-lo.  

 

                                            
93 “nós fugimos das cidades pequenas onde sermos nós mesmos colocava em perigo os nossos 
trabalhos e qualquer esperança de uma vida decente; nós fugimos dos policiais extorsionários, das 
famílias que nos repudiavam ou ‘toleravam’; nós temos sido expulsos das Forças Armadas, expulsos 
das escolas, demitidos dos trabalhos, espancados por punks e policiais. (tradução nossa). 
94 Agradeço à Prof.ª Dr.ª Lucília Maria Abrahão e Sousa, coorientadora deste trabalho, pelo cuidado 
com que o leu e me mostrou como o sujeito, além de em fuga, está também em rota, motivo pelo qual 
fiz esta inserção no título. 
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Em termos discursivos, os efeitos de sentido produzidos são os de que o 

sujeito homossexual se inscreve numa formação discursiva, homossexual, que 

constantemente está em batimento com uma outra formação discursiva, homofóbica, 

na qual se produzem os sentidos de não aceitação, de aversão, e de ódio. Por isso, o 

sujeito homossexual ‘sabe’ o que pode e deve ser dito – e feito – para que a injúria 

não o afete, muito embora não haja garantias. Afinal, como afirma Eribon (2008, p. 

30), “a possibilidade de ser objeto da agressão verbal ou física permanece 

onipresente”. 

Uma digressão é aqui necessária para pensarmos nos batimentos e 

movimentos entre as formações discursivas homossexual e homofóbica. Para tanto, 

devemos levar em consideração as noções de identificação, contraidentificação e 

desidentificação trabalhadas por Pêcheux ([1975] 2009) (ver nota 31, p. 43).  

O que estamos chamando de FD homossexual regula, como matriz de 

sentido, o que os sujeitos (não) podem e (não) devem dizer numa determinada 

conjuntura a partir da tomada de posição dos sujeitos que habitam essa FD. É nela 

que se materializa a ideologia no discurso, mobilizando o interdiscurso e as projeções 

imaginárias, isto é, mobilizando uma memória sobre os sujeitos homossexuais e as 

imagens que determinam quem são os sujeitos homossexuais. 

As posições de que uma FD compartilha podem ser diferentes, uma vez que 

a contradição é constitutiva. Nesse sentido, uma FD pode ter posições antagônicas, 

em aliança, de denegação, dentre outras. Não há uma só tomada de posição possível 

nessa FD; não há evidência do que vem a ser gay, do mesmo modo como não há do 

que vem a ser homem, mulher, etc. Há imaginários dominantes que funcionam como 

se fosse assim... apagando a história, a memória, a divisão de sentidos, o movimento 

identitário na história. 

Esses imaginários vão sendo compostos por sentidos possíveis no interior de 

uma formação discursiva. No caso da FD homossexual, consoante vimos 

anteriormente, há, por exemplo, imaginários que dizem, quanto à homossexualidade, 

de elementos que identificam um gay ou lésbica. Por outro lado, essa mesma FD 

homossexual comporta sentidos outros, também possíveis, tais como sujeitos 

homossexuais que não se veem representados, isto é, não se identificam com um 

imaginário de identidade que balize os sujeitos. Essa não identificação, ou seja, essa 

contraposição sinaliza para uma contestação, uma revolta, um pôr em questão que se 
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materializa numa matriz de sentido. Assim o sujeito pode (também) se 

contraidentificar. Importante dizer que se trata de identificar-se e (e não ou) 

contraidentificar-se com uma formação discursiva porque o sujeito, uma vez que é 

atravessado pela ideologia, comporta tomadas de posições também contraditórias. 

Daí a impossibilidade de uma identidade realizável: não há identificação bem-

sucedida (ver p. 94-95).  

Ainda nessa mesma FD, poderíamos pensar nos sujeitos militantes pela 

causa, pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo, e, em contrapartida, sujeitos 

que, em sendo homossexuais, denegam a homossexualidade ou a consideram 

anormal, por exemplo. Os sentidos possíveis são muitos. 

Já em relação à desidentificação, que está para a ruptura do sujeito com uma 

determinada formação discursiva, não se trata de aliar-se ou contrapor-se a ela, mas 

de transitar para uma outra FD. Algo da ordem do imaginário deixa de fazer sentido 

para o sujeito, que se move para uma outra região de sentidos com os quais pode 

novamente se identificar, em processo95. 

Considerando-se que as formações discursivas não são campos fechados 

(COURTINE, [1981] 2009), podemos agora proceder ao batimento entre uma FD 

homossexual e uma FD homofóbica.  

Em primeiro lugar, é preciso considerarmos que o que estamos chamado de 

FD homofóbica é uma matriz na qual os sentidos que dizem da homossexualidade e 

dos homossexuais são aqueles da aversão, da anormalidade, do desvio (inclusive, 

atualizando sentidos sobre pecado e crime). Isto quer dizer que esta formação 

discursiva, de modo geral, é antagônica à FD homossexual. Todavia, quando levamos 

em consideração sentidos como os de anormalidade ou de denegação que 

comparecem mesmo na FD homossexual, podemos observar como o choque entre 

diferentes formações discursivas não se dá sem deixar marcas. Sentidos que 

imaginariamente não se materializariam numa FD homossexual comparecem porque 

as FDs são porosas, de modo que um discurso outro pode irromper como evidência 

ideológica numa matriz impensada. Porque aquilo que pode e deve ser dito também 

se movimenta. 

                                            
95 Pêcheux ([1975] 2009) reforça, porém, que não se trata de pensar num fora da ideologia, uma vez 
que a ideologia é eterna, isto é, estamos sempre atravessados pelo ideológico. 
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Isto posto, podemos retornar aos sentidos sobre os sujeitos homossexuais em 

relação com os espaços urbanos.  

A propulsão que leva os homossexuais a viverem nas cidades marca um lugar 

nestas subjetividades: a do urbano, pensado aqui como um espaço social público 

onde os sujeitos se significam (ORLANDI, 2003). “A homossexualidade tem ligação 

com as cidades”, como diz Eribon (2008, p. 33). Isto não significa que não haja uma 

vivência homossexual fora dos espaços urbanos: mesmo no campo96 há lugares de 

encontro e círculos de amizades, e, além disso, consoante Orlandi (2003, p. 21): “Em 

termos do imaginário, poderia mesmo dizer que a cidade não tem exterioridade, ou 

seja, o que não é cidade (por exemplo, o campo) também é significado por ela.”  Mas 

a cidade, sobretudo as de grande porte, como as capitais97, permite preservar em 

maior nível o anonimato e a liberdade (ERIBON, 2008). 

Interessa-nos aqui uma descrição de Hirschfeld ([1908] 1993 apud ERIBON, 

2008, p. 34): já no início do século XX, o autor descreve que em Berlim já se 

desenhava uma rede de espaços de vivência homossexual, “com seus cabarés, 

restaurantes, tavernas e cafés, seus bailes, sua vida noturna”.98 Diz Eribon (ibidem) 

                                            
96 Mike Davis (2006), em seu Planeta Favela, escreve sobre o rápido crescimento das favelas pelo 
mundo, vinculado a um desenvolvimento das cidades transpassado pelo modelo atual do capitalismo. 
Ele afirma que “Pela primeira vez, a população urbana da Terra será mais numerosa do que a rural” (p. 
13) e que “o campo, no mundo todo, chegou à sua população máxima e começará a encolher a partir 
de 2020” (p. 14). Não obstante, pelo fato de esse crescimento explosivo das cidades surgir de modo 
avassalador também pelo êxodo do campo e, igualmente, pelo fato de sermos consumidos pela cidade, 
os seus efeitos atravessam o campo: seja imaginariamente, seja fisicamente, quando as cidades são 
construídas atingindo o espaço rural, isto é, quando o campo passa por um processo de urbanização, 
onde é possível ter acesso a serviços outrora disponibilizados exclusivamente nas cidades. Também 
Risério (2012), a propósito da segregação, narra sobre as mudanças pelas quais o campo é/foi 
atravessado: “O mundo rural [...] como espaço de atraso ou autenticidade, já saiu de cena. No século 
XX, a fantasia de que estava concentrado no campo o que existia de autenticamente nacional ainda 
conheceu muitos cultivos. [...] Mas, no século XXI, o horizonte é outro. [...] A realidade de que se nutriu 
o regionalismo deu lugar a tratores e colheitadeiras. Às experiências científicas inovadoras da Embrapa. 
E o computador chegou ao curral. O campo foi e continua sendo tecnologizado. Está, cada vez mais, 
high tech. E exporta montanhas de grãos para o mundo inteiro. Como a soja, que, nos dias de Euclydes 
da Cunha e Graciliano Ramos, nem sequer era plantada por aqui – e duas mulheres tiveram parte 
importante nesta história: Patrícia Galvão (Pagu), que, a pedido de Raul Bopp, conseguiu na Manchúria 
as primeiras sementes que chegaram a nós; e a agrônoma Johanna Döbereiner, responsável pelo 
sucesso da soja no Brasil, ao adaptá-la à produção no cerrado. Euclydes ficaria perplexo com o vale 
do São Francisco produzindo uvas, graças à tecnologia da irrigação. Com um sertão de antenas 
parabólicas e lan houses. Enfim, o campo já não é mais criação de Deus. E cidades vêm crescendo e 
nascendo em suas extensões. Cidades que [...] também se fazem de fascínio e dor.” (p. 216-217). 
97 Escreve, ainda, Eribon (2008, p. 32): “Paris, Londres, Berlim, Amsterdam, Nova York, San Francisco 
foram os símbolos maravilhosos de uma certa liberdade e fizeram sonhar todos os que liam livros e 
jornais (mesmo quando a imagem dada por essas fontes de informações era pejorativa, talvez até 
insultuosa) ou ouviam relatos feitos pelos mais afortunados, aqueles que tinham conseguido fazer uma 
viagem à capital ou à metrópole. 
98 Não se pode, todavia, ignorar que, anos depois (entre os anos 1930 e 1940), na Alemanha, os 
homossexuais foram perseguidos pelo regime nazista e enviados a campos de concentração. (UNITED 
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que no início do século XX a fronteira entre o mundo gay e o mundo heterossexual 

era menos marcada do que em nossos dias, ainda que o mundo homossexual fosse, 

àquela época, alvo certeiro da polícia. 

Em que esta descrição nos interessa? Ora, vê-se nessa historicidade do 

mundo gay que, para se afirmarem, os homossexuais se agruparam (ao menos, na 

história recente que estamos considerando aqui). Eribon (2008, p. 36) afirma que  

 
ninguém ignora mais que existam cafés e bares gays, bairros gays, e essa 
subcultura está, portanto, em contato permanente com a cidade em seu 
conjunto. Pois se os bares costumam ser exclusivamente gays – nem 
sempre, no entanto –, os cafés e os restaurantes são abertos a todos, e os 
bairros, é evidente, não são territórios reservados, mas lugares nos quais a 
visibilidade gay afirma-se na relação e na interação com outras populações 
“comunitárias” (o bairro gay lado a lado em Paris com o bairro judeu histórico) 
e também com a cidade em geral. Aliás, os contornos desses “enclaves” gays 
nas grandes cidades são pouco nítidos e mudam ao sabor das aberturas e 
fechamentos de bares, cafés ou restaurantes; os comércios gays ali 
permanecem minoritários e, é claro, a rua está aberta a todos. (itálicos e 
aspas do autor). 

 
Consideramos que esse reconhecimento dos espaços, dos agrupamentos na 

cidade constitua uma memória sobre os sujeitos homossexuais. E isso também no 

Brasil99 , na rede de espaços públicos nos quais as práticas sexuais também se 

inscrevem (SOUZA, 1997). Entretanto, não podemos afirmar, como o faz Eribon 

(2008), que a rua esteja de fato aberta a todos, uma vez que nem todos podem se 

inscrever nos espaços gay-friendly. Voltaremos a esta questão em nossas análises. 

Podemos considerar, a partir da citação acima, que os espaços gay-friendly 

funcionam como trabalho da memória – entendida como força de regularização dos 

sentidos na história (ACHARD, [1983] 2010)100 –  sobre aqueles espaços de vivência 

homossexual do início do século passado comentados por Hirschfeld. São, portanto, 

discursos sobre o espaço. Consoante Pêcheux ([1983a] 2008, p. 56), o discurso não 

é 

 
independente das redes de memória e dos trajetos sociais nos quais ele 
irrompe, mas [...] marca a possibilidade de uma desestruturação-
reestruturação dessas redes e trajetos: todo discurso é o índice potencial de 

                                            
STATES HOLOCAUST MUSEUM, on-line). Disponível em: 
<https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005261>. Acesso em 30 dez. 2016. 
99 Agradeço esta colocação ao Prof. Dr. Pedro de Souza, que numa conversa informal em 2013 jogou 
luz sobre a constituição de espaços de vivência homossexual nas cidades ao falar sobre a cidade de 
São Paulo. 
100 Lemos ainda, em Pêcheux ([1983c] 2010b, p. 50), que a memória não deve ser tomada no sentido 
“psicologista da ‘memória individual’, mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória 
social inscrita em práticas, e da memória construída do historiador” (aspas do autor). 
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uma agitação nas filiações sócio-históricas de identificação, na medida em 
que ele constitui ao mesmo tempo um efeito dessas filiações e um trabalho 
(mais ou menos consciente, deliberado, construído ou não, mas de todo 
modo atravessado pelas determinações inconscientes) de deslocamento no 
seu espaço. 

 
Denominados hoje como gay-friendly, depreendemos um deslocamento sobre 

o espaço que o ressignifica pela desestruturação-reestruturação dos sentidos na 

história. O modo dessa ressignificação será trabalhado no capítulo 4.5 (“Os sujeitos 

consumidos”, p. 171).  

Por enquanto, ainda uma questão sobre a subjetividade homossexual em 

relação à cidade. Eribon (2008) refere-se a Goffman101 para abordar que a ida para 

outro lugar significa, além de uma busca por anonimato e liberdade, um 

  
corte na biografia dos indivíduos. Não é somente um percurso 
geográfico, ou um meio de ter acesso a potenciais parceiros. É também a 
possibilidade de redefinir a própria subjetividade, de reinventar a identidade 
pessoal. (p. 37, negritos nossos). 

 
Vamos nos valer deste fragmento acima para destacar como se compreende 

que a fuga para a cidade representa para o sujeito homossexual, em termos 

discursivos, uma fuga de sentidos: sentidos de si e sobre si. Uma vez que trabalhamos 

com posições discursivas ao invés de situações empíricas (ORLANDI, 2010a)102, 

entendemos o atravessamento/deslocamento geográfico como um ponto no processo 

de identificação dos sujeitos com projeções sobre o que é ser homossexual numa 

determinada formação discursiva. Nela, o imaginário funciona produzindo efeitos de 

sentidos de que, ao sair de um lugar (a cidade natal, a cidade pequena, o campo...) 

para outro, o sujeito homossexual poderá de fato experienciar a homossexualidade. 

A concentração e estabilização deste imaginário promove um investimento de 

sentidos que contribuem para a formação de um identitário homossexual. Por isso 

Goffman, via Eribon (ibidem), escreve sobre uma possibilidade de o deslocamento 

para a cidade (refere-se, sobretudo, às grandes cidades e às capitais) permitir, até, 

uma “redefinição da subjetividade”, um “corte na biografia”.  

                                            
101 GOFFMAN, Erving. Stigmate: Les usages sociaux des handicaps. Paris: Minuit, 1975. Há tradução 
brasileira: GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de 
Janeiro: LTC, 1988. 
102 “[...] não são os sujeitos físicos nem os seus lugares empíricos como tal, isto é, como estão inscritos 
na sociedade, e que poderiam ser sociologicamente descritos, que funcionam no discurso, mas suas 
imagens que resultam de projeções. São essas projeções que permitem passar das situações 
empíricas – os lugares dos sujeitos – para as posições dos sujeitos no discurso.” (ORLANDI, 2010a, p. 
40). 
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De nossa posição, podemos nos lançar a dizer que o atravessamento 

geográfico é uma questão em torno de um imaginário sobre o homossexual que tem 

suas condições de produção materialmente determinadas. Este jogo imaginário 

envolveria algumas posições: i) a imagem que o sujeito homossexual faz de si; ii) a 

imagem que o sujeito homossexual faz do seu interlocutor; iii) a imagem que o sujeito 

homossexual faz do seu interlocutor sobre si; todas essas posições produzindo efeitos 

de sentidos numa formação ideológica na qual seria preciso evadir(-se) para ser 

sujeito. Reside aí uma busca de fuga de sentidos de si e sobre si a qual o sujeito 

homossexual imaginariamente ‘resolveria’ noutro lugar. Por isso, migram, de modo 

que se vinculam subjetividade e espaço social de existência. No entanto, o que 

garante que haverá um corte biográfico? Não se trata, sobretudo, de uma questão 

subjetiva, isto é, do que se pode numa determinada formação discursiva onde o sujeito 

se inscreve?  

Segundo Eribon (2008, p. 41), o processo migratório atua para fins de 

afirmação e de resistência, como uma necessidade histórica. Daí a formação de uma 

“cultura gay”, de uma “comunidade gay”, de um “gueto gay”, dentre outras inscrições, 

e da existência de uma ‘transição’ entre o mundo heterossexual e o mundo 

homossexual, como nas relações de trabalho, por exemplo. Não obstante, 

problematizamos a eficácia de tal processo, haja vista que os sujeitos se subjetivam 

de distintas maneiras conforme suas filiações ideológicas, conforme as posições de 

sujeito que ocupam numa determinada formação discursiva.  

Podemos depreender, a partir de nossa reflexão, que sujeito e espaço se 

constroem no movimento dos sentidos, e que alguns desses sentidos vão se 

sedimentando. Assim, tornam-se memória. Em relação aos sujeitos homossexuais, os 

sentidos de migração para a cidade, de (necessidade de) agrupamento, de uma 

vivência em espaços a eles destinados na cidade são pontos de regularização nessa 

memória. Deste modo, no imaginário sobre a homossexualidade, o espaço na cidade 

tem importância para que o sujeito homossexual possa se identificar. 

Nesse sentido, vale uma observação feita por Eribon (ibidem). O autor diz que 

a noção de gueto, espaço historicamente significado em relação a etnias e religiões, 

foi “transposta sem precaução nem método aos gays e lésbicas” (ibidem, p. 41). 

Entendemos, da posição teórica que ocupamos, que também haja nesse aspecto um 

processo metafórico que desloca uma denominação dos espaços (para) 
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homossexuais. Deste modo, no próximo capítulo iremos nos centrar a respeito da 

noção de gueto. 

 

3.1.3 O gueto como o lugar do outro 
 

A propósito de uma conceituação do gueto, Wacquant (2004, p. 155) escreve 

que há várias tentativas descritivas de considerá-lo: 

 
Tanto na historiografia da diáspora judaica do começo da era moderna e 
durante o nazismo, como na Sociologia da experiência negra na metrópole 
do século XX e na Antropologia sobre a marginalidade étnica na África e na 
Ásia Oriental, ou seja, nas três áreas em que o termo é empregado, o 
“gueto” denota uma área urbana restrita, uma rede de instituições 
ligadas a grupos específicos e uma constelação cultural e cognitiva 
(valores, formas de pensar ou mentalidades) que implica tanto o 
isolamento sócio-moral de uma categoria estigmatizada quanto o 
truncamento sistemático do espaço e das oportunidades de vida de 
seus integrantes. (aspas do autor, negritos nossos) 

 
Segundo o autor, nenhuma destas linhas de pesquisa busca especificar por 

que o gueto é uma forma social e o que a constitui, acentuando uma opacidade em 

torno do que o termo designa.  

Ainda de acordo com Wacquant (2004), são vários os pontos pelos quais o 

significante ‘gueto’103 foi capturado historicamente: 

 
Inicialmente, na última metade do século XIX, o termo era usado para 
referir-se a concentrações residenciais de judeus europeus nos portos 
do Atlântico e era claramente distinto de slum [favela; cortiço] enquanto área 
de moradia precária e de patologia social. O conceito expandiu-se durante a 
Progressive Era e passou a incluir todos os distritos urbanos degradados 
onde imigrantes exóticos juntavam-se – mais especificamente, imigrantes 
pobres do Sudeste europeu e afro-americanos fugindo do regime Jim Crow 
de submissão de castas no Sul dos EUA. Na medida em que o termo refletia 
preocupações da classe dominante com relação à assimilação desses grupos 
ao padrão anglo-saxão predominante no país, o “gueto” referia-se, nesse 
contexto, à intersecção entre bairros étnicos e slums, em que a 
segregação juntava-se ao abandono físico e à superpopulação, 
exacerbando assim males urbanos como a criminalidade, a 
desintegração familiar, a pobreza e a falta de participação na vida 
nacional. O conceito recebeu autoridade científica com o paradigma 
ecológico da Escola de Sociologia de Chicago. Em seu livro clássico, The 
Ghetto, Louis Wirth (1928, p. 6) junta ao gueto judeu da Europa medieval 
outros guetos: Pequenas Sicílias, Pequenas Polônias, Chinatowns e 

                                            
103 Há uma disputa etimológica, segundo Wacquant (2004, p. 157): “Cunhado por derivação do italiano 
giudecca, borghetto ou gietto (ou do alemão gitter ou do hebreu talmúdico get, de etimologia 
controversa)”. Em maio de 2016, em visita pessoal ao sestiere de Cannaregio, em Veneza, pude visitar 
a região que abrigou o gueto judeu, também chamado de Ghetto di Venezia. Soube, então, que o 
significante ‘ghetto’ provavelmente derivara do italiano veneziano, tendo como um efeito de sentido 
‘fundição’, devido ao fato de aquela região abrigar, à época, uma fábrica onde se fundiam metais. 
Voltaremos a este ponto mais adiante nesta seção. 
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cinturões negros das cidades grandes, assim como “áreas do vício”, 
pululando com tipos marginais tais como vagabundos, boêmios e 
prostitutas – todas elas consideradas áreas criadas “naturalmente” a partir 
de um desejo universal de diferentes grupos de “preservar seus hábitos 
culturais peculiares”, e cada uma cumprindo sua “função” específica no 
grande organismo urbano. (WACQUANT, 2004, p. 155-156, itálicos e aspas 
do autor, negritos nossos). 

 
O que daí se depreende é que na especificidade do significante ‘gueto’ se 

materializam historicidades: de judeus, de negros, de imigrantes, de marginais. 

Sempre o lugar do outro, isto é, daquele que, a partir de uma posição social 

dominante, é determinado como sendo o outro. E ser o outro, no caso do gueto, é 

cumprir uma função, como diz Wacquant (ibidem), nas tramas da cidade: 

circunscrever um espaço no qual o outro pode existir, desde que segregado. 

No entanto, de que modo a designação ‘gueto’ desliza para sentidos como os 

de proteção, por exemplo? Trata-se de uma tentativa de preservação? Acreditamos 

ter tocado aqui num embate entre i) uma “importância” do gueto e ii) uma 

“problemática” que se instaura a partir dos sentidos de fechamento e de exclusão que 

ele carrega. 

Seguimos com Wacquant (2004) para compreendermos como o conceito de 

gueto foi investido de outros sentidos após a Segunda Guerra Mundial, sob a demanda 

dos movimentos dos direitos civis: “[gueto] passou a referir-se aos enclaves 

compactos e saturados a que os afro-americanos eram relegados quando migravam 

para os centros industriais do Norte dos EUA” (p. 156). E continua citando Clark (1965, 

p. 11, apud WACQUANT, 2004, p. 156): 

 
Os EUA adicionaram ao conceito de gueto a restrição das pessoas a uma 
área específica e a limitação de sua liberdade de escolha com base na 
sua cor. As paredes invisíveis do gueto escuro foram erigidas pela sociedade 
branca, por aqueles que têm o poder.  

 
Não obstante, ao longo das décadas seguintes (anos 1970, 1980 e 1990), 

estes sentidos de gueto em relação aos negros estadunidenses foram diluídos numa 

questão mais abrangente de classe: 

 
Nos anos 1990, a neutralização do termo “gueto” na pesquisa orientada ao 
planejamento de políticas públicas culminou com o expurgo de qualquer 
traço de raça ou poder, redefinindo assim o termo como qualquer grupo 
de pobreza extrema, independente de sua composição populacional ou 
institucional. Dessa forma, o conceito de gueto regrediu à sua condição 
anterior de slum. (ibidem, p. 156-157, negritos nossos). 
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Tais materializações de sentidos sobre o gueto, em todas as suas variações 

históricas, importam à medida que vão tecendo uma rede de memória. O “regresso” a 

uma acepção de gueto como favela (slum), como mostra Wacquant, evidencia como 

há algo do interdiscurso que se (re)materializa. Nesse caso, consideramos que não 

se trata de regresso a um sentido ou não, uma vez que não há sentidos colados e, 

portanto, não há um sentido unívoco para onde regressar; trata-se, sim, de filiação 

numa teia de sentidos ditos e esquecidos que retorna no dizer trabalhando uma 

memória. 

Há ainda outra consideração importante de Wacquant (2004, p. 157) a 

respeito dos sentidos que gueto produz: 

 
O significado do termo foi ainda mais dissolvido ao ser aplicado ao estudo 
dos padrões sócio-culturais específicos dos homossexuais em cidades 
de sociedades avançadas “em resposta ao estigma e à libertação gay”, 
depois das revoltas de Stonewall (LEVINE, 1979, p. 31) [...]. Mesmo assim, 
pode-se extrair dessas diferentes literaturas algumas semelhanças e 
propriedades recorrentes na construção de um conceito relacional de gueto 
como um instrumento de cercamento e controle, o que esclarece grande 
parte da confusão que o circunda e faz dele um instrumento poderoso de 
análise social da dominação etno-racial e da desigualdade urbana. Para isso, 
basta que retornemos às origens históricas da palavra e do fenômeno que o 
termo descrevia, na Veneza da Renascença. (itálicos do autor, negritos 
nossos). 

 
Vemos no fragmento acima que se delimita um momento de captura do 

significante ‘gueto’ em relação aos homossexuais. E aí o gueto desliza, portando 

outros sentidos, distintos daqueles que produzia até então. De acordo com França 

(2006) e Levine (1979, apud WACQUANT, 2004), é nos anos 1970 que o significante 

‘gueto’ é fisgado em relação aos homossexuais, logo após o acontecimento histórico 

que foi a invasão da polícia ao bar voltado a homossexuais e transexuais Stonewall, 

em Nova York, em 28 de junho de 1969.104 São essas algumas das condições de 

produção que vão agrupar e organizar os sujeitos homossexuais, permitindo que se 

nomeie, em um gesto de interpretação, espaços de vivência homossexual como 

guetos. 

Sem falar especificamente do gueto, mas dos espaços na/da cidade, Zoppi-

Fontana (1999, p. 202) escreve: “a cidade (e seus espaços) não refere a um domínio 

                                            
104 O bar localizado na cidade de Nova York era constantemente alvo de batidas policiais nas quais 
haviam prisões arbitrárias. No dia 28 de junho de 1969, numa das batidas policiais, os frequentadores 
do bar revoltaram-se contra os abusos policiais e iniciaram o que hoje podem ser considerados os 
movimentos contemporâneos pelos direitos dos homossexuais. (ALYSON, 1990). A data de 28 de junho 
permanece, desde então, marcada como o Dia Internacional do Orgulho LGBT.  
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de objetos definidos empiricamente, mas a um domínio de interpretação, que permite 

ao sujeito se situar no mundo”. As designações no/do urbano, por conseguinte, têm 

um funcionamento que incide tanto sobre a cidade quanto sobre o sujeito que nela 

habita. Dizer é significar. Desse modo, a formação dos ‘guetos gays’ é uma produção 

discursiva sobre um espaço público da cidade. Ao que acrescentamos: dizer, para 

além de significar, é também não dizer. Os efeitos de sentidos que ‘gueto’ produz 

formam um tecido sobre o que ele (discursivamente) é. Mas o que a nomeação ‘gueto’, 

ao ser enunciada em nossas condições de produção, não diz? Regressemos à 

historicidade do significante.  

Segundo Wacquant (2004, p. 157, negritos nossos), 

 
a palavra “gueto” inicialmente se referia à consignação forçada de judeus 
a distritos especiais por parte de autoridades políticas e religiosas da 
cidade. Na Europa medieval, os judeus comumente se agrupavam em uma 
área urbana, onde administravam seus negócios e seguiam seus costumes.  

 
A doação ou venda de áreas para os judeus configuravam favores e uma 

tentativa de atraí-los para a cidade, onde assumiam cargos de comerciantes e fiscais. 

No período das Cruzadas (séculos XIII e XIV), porém, estes favores tornaram-se 

obrigações e os judeus viram-se realocados pelo Senado de Veneza, em 1516, no 

ghetto nuovo (WACQUANT, 2004).  

Sennett (2008) escreve que, no século XVI, os judeus habitavam o gueto 

construído na fronteira da cidade: 

 
Dali só saía ao raiar do dia, para se dirigir ao distrito financeiro [...]. No 
crepúsculo, era obrigado a retornar, pois os portões eram trancados à noite; 
fechavam-se as janelas das casas vizinhas e a polícia patrulhava o exterior. 
[...] 
Ao acuarem os judeus no gueto, os venezianos acreditavam estar isolando 
o mal que infectara a comunidade cristã. Eles sentiam medo de tocar os 
corpos impuros que identificam com vícios corruptores – doenças 
venéreas – e julgavam capazes de contaminá-los por vias misteriosas. 
Um simples detalhe no ritual dos negócios escancara esse medo do contato; 
enquanto os cristãos selavam seus contratos com um beijo ou um aperto de 
mãos, qualquer acordo que envolvesse um judeu concluía-se com uma 
curvatura – as partes não se tocavam. (SENNETT, 2008, p. 221-222, negritos 
nossos). 

 
Esses sentidos de exclusão, de marginalidade e de isolamento “de um mal” 

que se marcam no espaço da cidade e nos sujeitos, em sua impossibilidade de ocupá-

lo, produziu, por conseguinte, alguns efeitos, segundo Wacquant (2004, p. 157): 
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Se por um lado a fixação e a exclusão territorial acarretados por esse 
processo trouxeram a superpopulação, a deterioração das condições de 
moradia, o empobrecimento e altas taxas de morbidade e mortalidade, 
por outro levaram também ao florescimento institucional e à 
consolidação cultural. 

 
O processo de formação do gueto vai então se institucionalizando. As 

organizações vão produzindo uma vida social do gueto integrada internamente e 

excludente externamente. O gueto torna-se um acontecimento histórico.105 

Wacquant (2004) aponta quatro elementos que passam a constituir o gueto: 

o estigma, o limite, o confinamento espacial, e o encapsulamento institucional. Além 

disso, o autor diz que: 

 
O gueto é um meio sócio-organizacional que usa o espaço com o fim de 
conciliar dois objetivos antinômicos: maximizar os lucros materiais 
extraídos de um grupo visto como pervertido e perversor e minimizar o 
contato íntimo com seus membros, a fim de evitar a ameaça de corrosão 
simbólica e de contágio. (ibidem, p. 157, negritos nossos). 

 
Esses sentidos irão permear os guetos formados posteriormente, como os 

guetos afro-americanos no século XX, constituídos por negros recrutados para 

trabalhar nas fábricas automobilísticas. Ao migrarem, a segregação e a hostilidade 

dos brancos tornaram-se mais evidentes, promovendo uma concentração da 

população negra dentro de um perímetro denominado Black Belt (Cinturão Negro). 

Aos negros ali refugiados coube o desenvolvimento de instituições próprias: igrejas, 

jornais, clubes, escolas, empresas, para além de um fortalecimento dos elementos 

que os identificavam como negros (WACQUANT, 2004). Tratava-se da criação de um 

espaço dentro da cidade de-limitado pela questão racial. 

Estes dois exemplos demonstram que 

 
o gueto não é, a despeito de Wirth (1928, p. 284-285), uma “área natural” que 
surge pela adaptação ambiental governada por uma lógica biótica “parecida 
com a cooperação competitiva em que se baseia a comunidade vegetal”. O 
erro da primeira Escola de Chicago consiste em “converter história em história 
natural” e considerar a “guetização” uma “manifestação da natureza humana” 
que seria parte da “história das migrações” (idem, p. 285), quando na 

                                            
105 A montagem do gueto judeu em Veneza ocorreu após a perda de uma quantia significativa de 
negócios após uma derrota militar, o que promoveu uma tentativa de “rearmamento moral” (SENNETT, 
2008, p. 223) por parte dos venezianos que ocasionou a formação dos guetos. Para os líderes da 
cidade, as perdas haviam se dado devido aos vícios e à ganância dos judeus. Havia ali um imaginário 
de que, ao segregar os judeus, a harmonia e a paz estariam mais uma vez assegurados. Não obstante, 
ainda com Sennett, devido à “desorganização do tecido urbano medieval”, em várias cidades europeias 
não era possível haver “isolamento total nas poucas ruas em que se pretendeu implantá-lo [o gueto]”; 
Veneza era exceção porque construída sobre um arquipélago, onde “Na ilha do gueto judeu, os canais 
transformaram-se em fossos” (ibidem, p. 223). 
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verdade é uma forma muito peculiar de urbanização modificada por 
relações assimétricas de poder entre grupos etnoraciais: uma forma 
especial de violência coletiva concretizada no espaço urbano. Essa 
“guetização” não é um processo “descontrolado e sem concepção”, 
como Robert E. Park defendeu em seu prefácio para O gueto (idem, p. viii). 
(WACQUANT, 2004, p. 158, itálicos do autor, negritos nossos). 

 
Ora, a partir do fragmento acima entendemos como o gueto e a “guetização” 

são processos históricos de formação de espaços na cidade determinados por 

relações de força – e os discursos que as acompanham – numa determinada 

conjuntura. Não são concentrações naturais e não há uma determinação biologizante 

da formação do gueto. 

O batimento entre o interior e o exterior que se desenha a propósito do gueto 

vai ter como efeito a produção de um espaço na cidade onde aqueles que o habitam 

identificam-se com o que ali encontram. Por consequência, o gueto vai ser um espaço 

de afirmação de um imaginário sobre o que é ser do gueto, isto é, habitar aquele lugar 

e falar a partir dele. 

Não podemos, todavia, nos esquecer de que a noção de sujeito com que 

trabalhamos teoricamente é determinada pela contradição, e que ela é constitutiva. 

Nesse sentido, não podemos considerar que haja uma completa identificação de todo 

e qualquer sujeito ao gueto, tomado como esse espaço circunscrito na cidade. Muito 

menos podemos considerar uma totalidade no que concerne às relações de 

identificação entre o sujeito e o lugar que ocupa socialmente. Nossa tentativa reside, 

aqui, em buscar sentidos sobre os espaços sociais públicos, como o gueto, e as 

formas como eles afetam os sujeitos que habitam esses espaços. Somos, como diz 

Augé (1994), solicitantes de sentido. E, como diz o mesmo autor, se há algo que nos 

permite interpretar as “identidades”106, é pelo dispositivo espacial: 

 
o dispositivo espacial é, ao mesmo tempo, o que exprime a identidade do 
grupo (as origens do grupo são, muitas vezes, diversas, mas é a identidade 
do lugar que o funda, congrega e une) e o que o grupo deve defender contra 
as ameaças externas e internas para que a linguagem da identidade conserve 
um sentido. (AUGÉ, 1994, p. 45). 

 
Entendemos, a partir deste fragmento, como o espaço pode ser interpretado 

como um lugar onde os processos de identificação se materializam, e como esta 

questão está presente em vários campos do saber. No entanto, discordamos de Augé 

                                            
106 O autor fala do lugar da Antropologia. Em termos discursivos, porém, compreendemos que se trate 
de algo que podemos aproximar, em Análise de Discurso, com o que se define como “identitário”, 
envolvendo processos de identificação dos sujeitos numa visada histórica. 



 

110 
 

(1994) no que diz respeito a uma “identidade do lugar” que “funda, congrega e une” 

um grupo social; de nosso lugar teórico, não compartilhamos deste imaginário porque 

compreendemos que o sentido é constituído ao mesmo tempo que o sujeito, e a 

memória do gueto – e da guetização – joga com as condições de produção. Portanto, 

não haveria um sentido ou uma identidade apriorísticos aos quais conscientemente 

seria possível se filiar.  

Voltando aos elementos que formam o gueto, uma outra observação de 

Wacquant (2004) é interessante: a de que é preciso distinguir pobreza e segregação 

urbana – duas características que historicamente perpassaram a sua constituição, 

mas que não necessariamente se mostram – de gueto, haja vista que, para ele, há 

diferenças estruturais que marcam a sua formação.  

O autor dá como um exemplo as favelas brasileiras: 

 
As favelas das metrópoles brasileiras, que são freqüentemente retratadas 
como refúgios de abandono e desorganização, nada mais são do que bairros 
da classe trabalhadora com laços bem definidos tanto com a indústria como 
com os bairros afluentes, aos quais fornecem serviços caseiros. 
(WACQUANT, 2004, p. 159). 

 
Ou seja: as favelas, a despeito dos sentidos de exclusão que as atravessam, 

não se configuram como guetos uma vez que o que as constitui é uma relação na qual 

os sujeitos trabalhadores são muito empobrecidos e decompostos, numa formação 

social capitalista organizada por classes como a nossa. Não se trata de uma exclusão 

étnica, por exemplo, como os bairros de imigrantes nos Estados Unidos; não se trata, 

também, de uma duplicação de instituições (as do gueto e as de fora dele), mas de 

ausência delas. Como diz o autor: “todos os guetos são segregados mas nem todas 

as áreas segregadas são guetos” (WACQUANT, 2004, p. 160, itálicos do autor). Isto 

não significa, todavia, que dentro de uma favela guetos não possam se formar. A 

segregação, com efeito, é algo próprio à nossa contemporaneidade, é implicada por 

ela, conforme diz Risério (2012, p. 210):  

 
existe um vínculo entre a forma como um espaço é territorializado – vale dizer, 
o modo como um determinado segmento da superfície terrestre é apropriado, 
produzido e estruturado – e o desejo organizacional da sociedade, com sua 
estratificação classista, seu conjunto de crenças e valores, sua realidade 
técnica. O arranjo espacial sempre tem a ver com o arranjo social – e suas 
dinâmicas se relacionam, provocando-se e respondendo-se entre si.  

 
Além disso, há um outro tipo de segregação, à qual Risério (2012) denomina 

‘voluntária’, tais as que ocorrem nos condomínios fechados dos subúrbios americanos 



 

111 
 

ou de alguns bairros de São Paulo. Nestes, há certa igualdade em termos de renda, 

ocupação e mesmo etnia dos sujeitos que ali vivem, mas nem por isso estes espaços 

configuram guetos.107 Aliás, os sentidos que estas segregações voluntárias produzem 

são, ao contrário do medo que os guetos inspiram, de superioridade e de segurança 

de sujeitos de classe média e alta (WACQUANT, 2004; RISÉRIO, 2012). Com 

Wacquant (ibidem, p. 160) entendemos que: 

 
a segregação residencial é uma condição necessária mas não suficiente 
para a “guetização”. Para que um gueto surja, o confinamento espacial 
deve ser primeiramente imposto e abrangente e, em segundo lugar, deve 
revestir-se de uma série de instituições bem definidas e duplicativas que 
permitam ao grupo que se isola reproduzir-se dentro do perímetro 
estabelecido. (aspas do autor, negritos nossos). 

 
A partir do que se colocou até aqui sobre a importância e a problemática do 

gueto, parece-nos razoável demarcar que, pelos deslizamentos de sentidos e pela 

memória que vai se sedimentando acerca do gueto, os dizeres sobre os espaços de 

sociabilidade homossexual existentes na cidade vão sendo construídos nesse 

movimento. 

Em relação especificamente aos guetos gays nas cidades brasileiras, 

encontramos, em artigo de MacRae (1983, p. 56), sentidos circulantes nos anos 1980 

sobre a formação de grupos para troca de experiência entre homossexuais e como 

esse processo se repetia “nos bares, discotecas e outros estabelecimentos que 

compõem o chamado gueto homossexual”. Segundo o mesmo autor: 

 
Os sentimentos de culpa e pecado que oprimem o homossexual são 
constantemente repostos por fatores sociais que o levam a se ocultar, a ter 
medo do ridículo, da prisão, do desemprego, do ostracismo por parte de 
amigos e familiares. O gueto é um lugar onde tais pressões são 
momentaneamente afastadas e, portanto, onde o homossexual tem mais 
condições de se assumir e de testar uma nova identidade social. Uma vez 
construída a nova identidade, ele adquire coragem para assumi-la em 
âmbitos menos restritos e, em muitos casos, pode vir a ser conhecido como 
homossexual em todos os meios que freqüenta. Por isso é da maior 
importância a existência do gueto. Mais cedo ou mais tarde, acaba 
afetando outras áreas da sociedade. (MACRAE, 1983, p. 56). 

 

                                            
107 Isto também ocorre na favela. Entretanto, há uma diferença que distancia este tipo de segregação 
dita voluntária do outro: enquanto o morador de um condomínio de luxo pode, por seu poder econômico, 
habitar aquele espaço (ele ‘escolhe’ morar nele), o morador da favela não pode não habitar o espaço 
que lhe cabe. E na favela as instituições, ainda que presentes, operam pela ausência, conforme 
Medeiros (2011). 
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Atualizam-se, no que é dito sobre os guetos gays nas cidades brasileiras, 

sentidos de proteção que se encontram numa memória sobre o gueto, tal como vimos 

neste capítulo. Contra as agressões e opressões, os sujeitos homossexuais se 

inscrevem num espaço outro no qual o imaginário sobre eles também pode ser outro, 

no qual podem ser acolhidos ao invés de repelidos. Em suma, no qual podem se 

identificar. Em virtude do estigma, tal como diz Wacquant (2004), o homossexual se 

limita a um espaço no qual pode combater a violência. Daí a importância do gueto. 

Mas, conforme Pêcheux ([1983c] 2010b), a memória, além de um espaço de 

regularização, é também espaço de conflito e de ruptura. E, em se tratando dos guetos 

homossexuais no Brasil, os sentidos produzidos em relação a estes espaços, 

consoante vimos com MacRae (1983), dizem de bares, discotecas, estabelecimentos 

(saunas, clubes, etc.). Falando especificamente sobre as cidades de São Paulo e Rio 

de Janeiro, o autor diz que o gueto, nessas cidades, nos anos 1980, “Eram situados 

especialmente na área central, em torno da avenida Ipiranga em São Paulo, na 

Cinelândia e na Lapa no Rio.” (ibidem, p. 53).  

Do que precede, podemos afirmar que os guetos homossexuais nas cidades 

brasileiras, por um lado, materializam uma memória de exclusão, de marginalidade, 

de isolamento “de um mal” em relação aos sujeitos homossexuais, bem como uma 

memória de solidariedade, de afirmação e de ajuda mútua entre esses sujeitos no 

interior do gueto. Por outro lado, os espaços que compõem os denominados guetos 

homossexuais não estão necessariamente deslocados em relação à cidade, conforme 

ocorria com o gueto de Veneza ou com os guetos afro-americanos nos Estados 

Unidos. Ao contrário, os guetos homossexuais no Brasil estão em áreas centrais, 

como aponta MacRae (1983) em relação a São Paulo e ao Rio de Janeiro. E isso não 

ocorre à toa.  

Finalizamos, portanto, este capítulo com uma hipótese de que há um 

atravessamento que captura – e possibilita – o gueto gay: algo que é evidenciado 

pelos bares, restaurantes, saunas, ou seja, por um mercado que compõe esse 

espaço. E que é atualizado também no discurso da mídia on-line. No próximo capítulo, 

portanto, procederemos às análises das sequências discursivas que depreendemos 

de nosso corpus a fim de irmos mais além com esta questão. 
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4 Sujeitos homossexuais no discurso jornalístico on-line 

 
atrocaducapacaustiduplielastifeliferofugahistori-
loqualubrimendimultipliorganiperiodiplastipubli-

rapareciprorustisagasimplitenaveloveravivaunivora  
– cidade city cité 

 
(Augusto de Campos, “Cidade/City/Cité”, 1979) 

 

Tendo sempre em vista que “todo enunciado [...] é linguisticamente descritível 

como uma série de pontos de deriva possível oferecendo lugar à interpretação” 

(ORLANDI, 2010a, p. 59), bem como tendo em vista o lugar do analista, que “não se 

coloca fora da história, do simbólico ou da ideologia” (ibidem, p. 61), abrimos esta 

seção com uma epígrafe-poema que nos permite observar como os pontos de deriva 

abrem para interpretações. Em primeiro lugar, compartilhamos de um gesto de leitura 

que Risério (2012) faz de Augusto de Campos. Segundo Risério, há neste poema um 

jogo joyciano108 no qual se justapõem diversos significantes. Num primeiro momento, 

esse transbordamento de significantes encadeados poderia produzir um efeito de non-

sens, isto é, um sem sentido. Até que um corte é feito por Augusto de Campos – 

“cidade city cité” – e aí alguns sentidos se amarram. Diz Risério (ibidem, p. 301, 

negritos nossos): 

 
o que soa explosivamente para nós é uma série de fragmentos de vocábulos 
justapostos. Todos eles com a mesma terminação: cidade, city ou cité. As 
palavras, no desfecho do texto, se revelam inteiras: atrocidade, caducidade, 
capacidade, elasticidade, rapacidade, historicidade, ferocidade, felicidade, 
publicidade, velocidade, etc. Ao justapô-las, Augusto nos atinge de chofre 
com o caos urbanístico e as múltiplas contradições do viver urbano 
contemporâneo. Mas há uma diferença. No poema, o caos ruidista está 
organizado, espécie de cacofonia catastrófica, mas cartesiana. Na 
cidade real, a conversa é diversa. Nada está tão cartesianamente bem 
disposto assim. 

 
Do “caos ruidista” de Augusto e das leituras do nosso arquivo, observamos 

como os sentidos sobre o sujeito homossexual na contemporaneidade estão muito 

fortemente vinculados à cidade, ao urbano. Sem desejarmos a cidade real, uma vez 

que o real é o inatingível (PÊCHEUX, [1983a] 2008; PÊCHEUX & GADET, [1981] 

2010), ou ainda a inteireza das palavras de que nos fala Risério, importa-nos pensar 

como os significantes, ao serem fisgados por uma formação discursiva e pelo sujeito 

                                            
108 Risério (2012) relaciona o poema de Augusto de Campos ao Finnegans Wake, de James Joyce. 
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que ela atravessa, produzem efeitos de sentidos. Todos, neste caso, tocando a 

questão do espaço na/da cidade, que nos leva ao capítulo a seguir.  

 

4.1 Cidade: espaço ou território? 
 

O termo “cidade” tem uma história icônica e 
simbólica profundamente inserida na busca de 
significados políticos. A cidade de Deus, a cidade 
edificada sobre um morro, a relação entre cidade e 
cidadania – a cidade como objeto de desejo 
utópico, como um lugar distintivo de pertença em 
uma ordem espaço-temporal em movimento 
perpétuo –, tudo isso confere à cidade um 
significado que mobiliza um imaginário político 
crucial. 
 

(David Harvey, 2014, p. 22). 

 

Precisamos nos deter, antes de partirmos para as análises, em alguns 

aspectos sobre o modo como entendemos a cidade a partir da posição teórica da 

Análise de Discurso. Uma vez que em nosso corpus trabalham sentidos a respeito de 

espaços gay-friendly na/da cidade, nesta seção queremos pensar discursivamente a 

questão do espaço (n)o qual a cidade (se) significa. 

Para Orlandi (2003), a linguagem é um instrumento109 para se compreender a 

cidade. Consoante a autora, a cidade não é mero espaço físico, isto é, considerada 

apenas como uma extensão delimitada onde se assentam pessoas e construções, 

mas compreendida como “lugar simbólico, pensando o espaço em que [...] sujeitos 

se significam, em condições de produção e em uma relação de memória particular, 

aquela que se especifica no espaço público urbano” (p. 21, negritos nossos). E há 

um atravessamento da linguagem naquilo que constitui a cidade. A cidade é falada. 

Isso significa que, de uma perspectiva discursiva 110 , considera-se a 

historicidade que a constitui como acontecimento social: “De fato, a Cidade é o 

acontecimento social por excelência na atualidade. [...] É neste sentido [...] que re-

afirmo: A cidade é um espaço simbólico com sujeitos vivendo dentro [...].” (ORLANDI, 

2003, p. 21, itálicos e negrito da autora). 

                                            
109 Cf. Henry ([1969] 2010). 
110 Não estamos trabalhando, portanto, numa perspectiva da geografia, ou da antropologia, ou das 
ciências sociais sobre a cidade e sobre os sujeitos que nela vivem, embora todas essas áreas nos 
interessem. 
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A cidade tomada como espaço público urbano é, como diz também Orlandi 

(2001, p. 12), “espaço material concreto funcionando como sítio de significação que 

requer gestos de interpretação particulares. Um espaço simbólico trabalhado na/pela 

história, um espaço de sujeitos e de significantes.” Um espaço, portanto, de 

linguagem, impregnado de sujeitos dando e reclamando sentidos, falando e sendo 

falados. A questão sobre a qual se debruça Orlandi (2001; 2003) diz respeito a uma 

forma de escapar do lugar comum sobre a cidade apenas enquanto um “campo das 

medidas” (ORLANDI, 2003, p. 22). E é sobre isso que também incidimos. 

Em um glossário111 de termos sobre o espaço urbano, Orlandi (2003, p. 62, 

negritos da autora) escreve: “Espaço Social Público Urbano. Espaço material 

(político-simbólico) comum, sócio-histórico, com uma quantidade de sujeitos 

significantes vivendo dentro. Cidade.” No gesto de leitura da autora, a cidade 

comparece como espaço público construído pelo atravessamento político e simbólico. 

Isto nos permite desenvolver que, dados esses atravessamentos, a cidade é 

construída por meio da contradição, no ranger permanente entre história, língua e 

sujeito no espaço urbano. 

A questão do espaço na/da cidade figura como central também para 

Rodríguez-Alcalá (2003, p. 68-69, itálicos da autora, negritos nossos): 

 
O principal, quando falamos da cidade, é que falamos de um espaço 
particular, por oposição a outros espaços com os quais se relaciona 
(como campo, por exemplo, mas não só: o espaço de uma aldeia indígena 
ou de uma sociedade nômade se opõe a cidade mas não podem ser 
consideradas campo). Temos assim as diferentes designações, metáforas 
desse espaço, em sua relação com sua “exterioridade” e com seu interior: 
cidade, campo, vila, espaço público, privado, etc. 
Associado a isso, quando se fala desse espaço se fala dos habitantes 
desse espaço: temos diferentes metáforas do habitante, tanto do sujeito: 
cidadão, camponês, morador, invasor, proprietário, locatário, inquilino, 
latifundiário, arrendatário, assentado etc.; como da sociedade: sociedade 
urbana, comunidade rural, população da cidade etc.  

 
Nesse fragmento, compreendemos como a contradição comparece: ela é 

determinada por aquilo que não é, pela diferença: não é campo, não é aldeia, etc. A 

cidade é metáfora: os significantes que a atravessam deslizam, significando-a, 

fazendo as suas bordas. E as suas fronteiras. Para Rodriguez-Alcalá (ibidem), na 

                                            
111 Parte de um projeto de pesquisa intitulado: “Os Sentidos Públicos no Espaço Urbano” (FAPESP, 
1997-2000). 
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mesma esteira de Orlandi (2003), a cidade é espaço de significação, e assim o é 

também porque há o sujeito que nela habita. Dizer da cidade, então, é dizer do sujeito.  

Essa relação do sujeito com o espaço onde habita é mediado pela ideologia 

e transcende a consciência (RODRÍGUEZ-ALCALÁ, 2003). As formas como se 

significam sujeito e espaço são, portanto, materializações da ideologia numa 

conjuntura específica. Assim compreendemos que a cidade é relação de sentidos e 

de sujeitos que se tece “em pedra, asfalto, barro, cimento e palavras” (FEDATTO, 

2013, p. 25); ou seja, se tece num espaço determinado. Nas palavras de Fedatto 

(ibidem, p. 25, itálicos da autora): 

 
ao olharmos para os diferentes modos de estruturação do espaço, 
considerando que sujeitos históricos aí habitam, se identificam e produzem 
sentidos, estamos considerando que ele atua materialmente na formulação 
das práticas sociais; o espaço enquadra, determina, situa, põe em relação. 

 
A partir dos desenvolvimentos até aqui, pudemos entender que a cidade tem 

uma historicidade que a determina, com todas as suas tensões, enquanto espaço 

discursivizado. E, nesse processo, a cidade também tem, como aspecto fundamental, 

um traço imaginário que produz um sentido de unidade, evidenciado quando se diz, 

por exemplo, ‘estar na cidade’, o que significa estar dentro dos muros112, dos limites 

espaciais de uma cidade. Com Orlandi (2004, p. 83) concordamos que “Por vivermos 

na cidade, nós já temos em nós uma certa memória de cidade”.  

Isto posto, passamos à noção de território. Para tanto, iniciamos com uma 

incursão em Guattari e Rolnik (1986). De um lugar teórico que não o da Análise de 

Discurso, os autores dizem que: 

 
O território pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema 
percebido no seio do qual um sujeito se sente “em casa”. O território é 
sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o 
conjunto dos projetos e das representações nos quais vai desembocar, 
pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de investimentos, nos 
tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos. (ibidem, p. 323, 
aspas dos autores). 

 
Entendemos, a partir desse fragmento, que a noção de território para os 

autores compreende algo que comporta o espaço mas que também o transcende, 

abarcando um sistema nele inscrito. Território, neste caso, tem a ver com um modo 

                                            
112  Orlandi (2004, p. 83) diz que “Fazer um muro significa indistingüir relações sociais muito 
importantes.” A autora se refere à divisão do espaço urbano, a uma forma de significar uma memória 
em relação à urbanização. 
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de subjetivação num espaço e com a maneira como essa subjetivação funciona. 

Nesse sentido, observamos uma aproximação possível com o processo de 

identificação com o qual a Análise de Discurso trabalha, tal como se, em determinadas 

condições de produção, numa dada formação discursiva, o sujeito pudesse se 

identificar (enquanto sujeito homossexual, por exemplo) em/com um espaço, isto é, 

com os sentidos que significam aquele espaço podendo permitir que um sujeito com 

ele se identifique. Tendo no horizonte as formações imaginárias. 

Para Guattari e Rolnik (1986, p. 323), o território pode ainda se 

desterritorializar, 

 
abrir-se, engajar-se em linhas de fuga e até sair de seu curso e se destruir. A 
espécie humana está mergulhada num imenso movimento de 
desterritorialização, no sentido de que seus territórios “originais” se desfazem 
ininterruptamente com a divisão social do trabalho, [...], com os sistemas 
maquínicos[113] que a levam a atravessar, cada vez mais rapidamente, as 
estratificações materiais e mentais. 

 
Aqui notamos uma diferença em relação à Análise de Discurso, no que 

concerne ao modo de se conceber o espaço. Se por um lado podemos entender que 

o território é determinado pela divisão do trabalho (e até aí não há problema), a 

afirmação de que os territórios se desfazem continuamente a partir dessa divisão seria 

ignorar que, para além da (re)organização do espaço, há o sujeito, e que ele não 

funciona tal qual o espaço. Se a luta de classes opera um rearranjo contínuo, como 

afirmam os autores, de nossa posição o sujeito, ainda que atravessado pela história 

(isto é, pela ideologia), não se dá conta desse atravessamento. E não podemos 

esquecer que há o inconsciente. Nesse sentido, consideramos que o modo como 

Guattari e Rolnik (ibidem) pensam o território e a (des)territorialização114 recai sobre 

uma possibilidade de haver um controle mais ou menos consciente dos sujeitos sobre 

esse processo. Mas não basta o desejo.  

De nossa posição, entendemos o território como parte de uma rede de 

significações sobre um espaço historicamente determinado. Deste modo, a questão 

da identificação do sujeito com o espaço, ou seja, os modos como ele o significa, como 

                                            
113 Para os autores, uma máquina, seja ela técnica, teórica, social, etc., deve ser considerada em sua 
evolução histórica, num quadro em que pode ser comparável à “evolução das espécies vivas” 
(GUATTARI & ROLNIK, 1986, p. 320). Estão se referindo às relações de seleção, exclusão e 
engendramento das máquinas. 
114 Os autores ainda tratam da noção de reterritorialização, que compreenderia uma “recomposição 
de um território engajado num processo desterritorializante” (p. 323). 
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se identifica em processo, é estruturante. Basta considerarmos um sujeito que não se 

identifique com o ‘território’ que ocupa: como ele poderia desfazer-se de um espaço 

que não re-conhece?  

Para adensarmos nossa discussão acerca do território, trazemos à baila a 

posição de Barbosa Filho (2016), que em sua tese de doutorado analisa o discurso 

sobre o trabalho de rua em Salvador. Teorizando sobre a cidade como espaço (do) 

político, o autor diz que na história do saber e das práticas políticas, no século XVI, o 

processo de territorialização, dentre outros, passa a ser uma forma de compreender 

a cidade “como um espaço fundamentalmente político, contraditório e submetido a 

relações de força” (ibidem, p. 32). Segundo o autor, a categoria de território emerge 

nessa época ao lado das de Estado, de população, de soberania, tecendo uma rede 

de sentidos para um saber político no qual o urbano115 comparece. Porque a cidade, 

no ocidente, surge conjuntamente ao saber político. 

Ainda com Barbosa Filho (2016, p. 48) aprendemos que o estado moderno, 

nesse jogo de forças que o possibilitaram, se constitui como um “estado territorial”:116 

 
A territorialização consiste no processo de 
apropriação/dominação/submissão que destitui o espaço geográfico do seu 
aspecto natural, transformando-o em um espaço político com vistas à sua 
instrumentalização e controle. 

 
Dizer do território significa dizer, portanto, de um espaço (do) político, isto é, 

da divisão (do sujeito, dos sujeitos, da formação social). O que não significa que o 

espaço de que fala Orlandi (2001; 2003) e Rodríguez-Alcalá (2003) não o seja. Como 

vimos com estas autoras, o espaço na/da cidade é espaço de realização do simbólico 

e do político. 

Ora, do que precede, podemos vislumbrar como os sentidos de espaço 

(urbano) e de território, considerados discursivamente, se entrecruzam. Há uma 

memória que os atravessa. A propósito, Orlandi (2004, p. 11) diz que “Cidade e 

território são solidários”. E acrescenta: 

 
No território urbano, o corpo dos sujeitos e o corpo da cidade formam um, 
estando o corpo do sujeito atado ao corpo da cidade, de tal modo que o 
destino de um não se separa do destino do outro. Em suas inúmeras e 
variadas dimensões: material, cultural, econômica, histórica etc. (ibidem, 
idem).  

                                            
115 Barbosa Filho (2016) trata do urbano como um saber da cidade, em oposição a um saber sobre a 
cidade, ao qual o autor denomina “urbanístico”. 
116 Esta é também a posição de Orlandi (2004). 
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Esta é uma posição, para nós, incontornável: a cidade, o espaço urbano, (isto 

é, na/da cidade), o território são significados a partir da dispersão de sentidos sobre 

esses objetos simbólicos e sobre outros ainda: o de sujeito, especialmente.  

Com efeito, os significantes ‘espaço’ e ‘território’ produzem atrito, ora se 

aproximando, ora se distanciando, mas sempre significando algo da cidade, porque 

ela tem, como nos diz de novo Orlandi (ibidem), seu corpo significativo. Dessa 

maneira, assumiremos a posição de que ambos os significantes comportam uma 

tensão constitutiva da cidade: ela é espaço e é território. Sem que um recubra 

necessariamente o outro.  

Isso nos remete a uma questão do Estado nacional. Segundo Rodríguez-

Alcalá (2003, p. 83, negritos nossos), 

 
O Estado nacional é o fato atual que significa politicamente o espaço e 
os sujeitos que o habitam. Tanto o campo e a cidade, como outros espaços 
que não se encaixam nessa distinção, como, por exemplo, o espaço das 
sociedades indígenas ou das sociedades nômades africanas, são recobertas 
pelo Estado. É o fenômeno do Estado que, de acordo com suas 
características atuais (Estado territorial, nacional, diferente do Estado 
multinacional colonial), determina a legitimidade de fixar-se no espaço e 
de circular por ele, elaborando os mecanismos jurídicos, administrativos, 
técnicos, econômicos etc. para tanto. 

 
Podemos enfim precisar que, se em nossa conjuntura atual o Estado nacional 

se sobrepõe (politicamente, sobretudo) ao espaço e aos sujeitos, podemos 

compreender que acerca do território se produz um sentido também jurisdicionado. 

Sentido que não necessariamente é produzido quando se diz de um espaço urbano, 

no qual, aliás, o poder (político, jurídico) pode estar ausente. É o caso das favelas, por 

exemplo. 

Após estas reflexões, podemos tomar uma nossa posição na qual 

interpretamos o espaço na/da cidade como espaço urbano (do) político e (do) 

simbólico onde o imaginário opera na produção dos (seus) sentidos. Por isso nos 

distanciamos da noção de território. A partir disso, avançamos para as análises das 

sequências discursivas que recortamos de nosso corpus, trabalhando os sentidos que 

nos portais de notícias on-line são materializados acerca dos espaços gay-friendly.  

Na sequência, organizamos nosso trabalho de análise em seis seções. Na 

primeira (capítulo 4.2), tecemos considerações sobre o significante ‘gay-friendly’. 

Desta seção decorre, no capítulo 4.2.1, uma reflexão em relação às aspas, 
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parênteses, itálicos e apostos e, no capítulo 4.2.2, um estudo sobre alguns dos efeitos 

de sentidos produzidos em dicionários de língua inglesa e de língua portuguesa que 

nos serão caros nas análises subsequentes. Na segunda seção (capítulo 4.3), iremos 

nos voltar à análise de sequências discursivas cujos efeitos de sentidos recaem sobre 

questões ‘de comportamento’ em relação aos sujeitos nos espaços gay-friendly. Na 

terceira seção (capítulo 4.4), vamos nos dedicar a um outro eixo regularmente 

encontrado em nosso corpus: o da questão da segurança em relação aos espaços 

gay-friendly e aos sujeitos homossexuais. Na quarta seção (capítulo 4.5), iremos 

investigar os modos como um discurso sobre o mercado atravessa nosso corpus, 

sobretudo no que concerne ao consumo. Na quinta seção (capítulo 4.6) 

investigaremos uma relação entre os espaços gay-friendly e os denominados “guetos 

gays”. E, por fim, na sexta seção (capítulo 4.7), nos debruçamos sobre efeitos de 

sentidos outros que comparecem em dois portais de notícias alternativos: Carta 

Capital e Carta Maior. 

  

4.2 Considerações sobre o significante ‘gay–friendly’ 
 

Tomamos como ponto de partida para este capítulo o significante ‘gay-

friendly’, à medida que a construção de nosso dispositivo de análise parte deste 

significante – isto é, parte de sua regularidade em matérias jornalísticas de diferentes 

portais de notícias on-line. Este significante, ‘gay-friendly’, é o modo que escolhemos 

para entrada em nosso corpus, sem considerarmos que esta escolha seja aleatória: 

ela parte, como diz Orlandi (2010a, p. 65), já de um “primeiro tratamento de análise 

superficial, feito em uma primeira instância, pelo analista”, isto é, já considera as 

condições de produção: quem o diz, onde o diz, como o diz?   

Compreender como esse significante, enquanto objeto simbólico, comparece 

no discurso sobre os espaços ditos como destinados para sujeitos homossexuais nos 

portais de notícias on-line é, portanto, fundamental para compreendermos de que 

espaço e de que sujeito homossexual se diz no discurso jornalístico on-line quando 

‘gay-friendly’ é materializado.  

Segundo França (2006), a ideia de friendly tem origem nos Estados Unidos 

entre os anos 1980 e 1990. No Brasil, conforme a mesma autora, o termo foi traduzido 

e ressignificado, nos anos 1990, como ‘simpatizante’. É também nesta mesma época 

que em âmbito nacional se fundou a categoria ‘GLS’, acrônimo utilizado para designar 
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gays, lésbicas e simpatizantes. A cunhagem da sigla GLS foi feita por organizadores 

do festival Mix Brasil117, em 1994. Marini (2000), em entrevista com André Fischer, um 

dos organizadores do festival, para a revista IstoÉ, escreve: “Em uma das reuniões 

para organizar o festival de 1994, surgiu a sigla gls, iniciais de gays, lésbicas e 

simpatizantes, que acabou incorporada à rotina dos brasileiros.” (IstoÉ, 30 nov. 2000, 

on-line).  

Ainda consoante França (2006, p. 38), o termo ‘GLS’ significa uma “idéia de 

‘gay friendly’ à brasileira” e vem colada a uma estratégia comercial que se estabelecia 

a partir da criação de uma segmentação de mercado que visava os homossexuais 

sem, entretanto, ser exclusiva deste público; daí a produção da sigla ‘GLS’, com os 

‘simpatizantes’, não homossexuais, incluídos.  

Essa criação de um nicho de mercado específico para homossexuais se deu 

num momento histórico em que a cidade de São Paulo, com o apaziguamento do 

pânico em torno do vírus HIV e da aids, via a absorção dos espaços destinados a 

homossexuais (sobretudo, nos anos 1990, bares e boates) no que se chamava ‘gueto 

gay’ (MACRAE, 1983; FRANÇA, 2006) por um mercado segmentado, o qual 

posteriormente seria nomeado de mercado GLS. Esse mercado, por sua vez, ia além 

das casas noturnas e compreendia: “estabelecimento de uma mídia segmentada, 

festivais de cinema, agências de turismo, livrarias, programas e até mesmo um canal 

de televisão a cabo, inúmeros sites, lojas de roupas, entre outros” (FRANÇA, 2006, p. 

37).  

Entendemos que a ascensão de um nicho de mercado voltado aos sujeitos 

‘GLS’, nos anos 1990, é o que produz uma discursividade outra sobre os espaços gay-

friendly no Brasil, em nossos dias. E já vimos anteriormente (cf. capítulo 3, “Do 

homossexual e da homossexualidade”, p. 90-ss) como esses espaços de vivência 

homossexual, tais como os espaços ‘GLS’, eram produzidos como memória de 

agrupamento dos sujeitos homossexuais. Em outros termos, o que atualmente é dito 

sobre os espaços gay-friendly na mídia brasileira acede a uma memória discursiva 

que tem base em outros já-ditos, tais como aqueles que significa(ra)m os espaços 

‘GLS’ nos anos 1990. Nossa hipótese é a de que, nos portais de notícias on-line, a 

designação ‘GLS’ deslizou, pelo movimento dos sentidos na história, para gay-friendly. 

                                            
117 O Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade é, atualmente, um festival de cinema, teatro e música. 
Em 1993, quando foi criado, tinha a proposta de exibir filmes e vídeos sobre diversidade sexual. Em 
2016, estava em sua 24ª edição. 
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Mas algo daquela memória de ‘simpatizante’ se sinaliza nos parênteses, nas aspas, 

nos apostos que acompanham por vezes a expressão em língua inglesa. Isso se dá 

porque a memória não se apaga. Mais à frente, ao longo de nossas análises, iremos 

melhor demonstrar esta questão.  

No que concerne à expressão ‘gay-friendly’, em sua forma em língua inglesa 

que se presentifica nos portais de notícias on-line brasileiros, vamos agora nos 

debruçar sobre alguns efeitos de sentidos.  

Consideramos que esse significante tem uma espessura de sentido que 

também comparece por sentidos dicionarizados. Eles serão importantes, por exemplo, 

para remetermos aos processos discursivos sobre os espaços gay-friendly. Por ora, 

nosso objetivo será o de mergulharmos nesses sentidos dicionarizados para 

atravessar algumas de suas evidências remetendo-os ao interdiscurso e para chegar, 

depois com as análises, à discursividade do significante ‘gay-friendly’. 

Para começar, vale dizermos que o termo ‘gay-friendly’, formado pela 

justaposição das duas palavras – ‘gay’ e ‘friendly’ –, é recente, mesmo em língua 

inglesa. Segundo o dicionário Oxford (on-line), o registro escrito mais antigo de ‘gay-

friendly’ data dos anos 1980 (a data precisa não é especificada) e foi encontrado no 

jornal The Washington Post.118 Este período é o mesmo apontado por França (2006), 

como vimos acima. 

No caso de como o significante comparece no Brasil, também em sua forma 

material em língua inglesa, vemos que, além de ser um estrangeirismo recente, a 

expressão, embora já seja empregada nos portais de notícia on-line nacionais, não é 

encontrada nos dicionários brasileiros119. O mesmo ocorre com o termo ‘friendly’, 

destacado à parte da expressão120.  

O significante ‘gay-friendly’ é admitido pelos portais de notícias on-line de 

alguns modos. Em nosso corpus, ele comparece: i) largamente indicado entre aspas, 

uma das formas, segundo Authier-Revuz (1990), de marcar a heterogeneidade 

                                            
118 Disponível em: <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/gay-friendly>. Acesso em: 15 
abr. 2016.  
119 Pesquisamos os dicionários Houaiss (versão física (2001) e eletrônica (2009)), Aurélio (FERREIRA, 
2010) e Michaelis (on-line). Ver “Dicionários consultados” na seção bibliográfica. 
120 O adjetivo ‘-friendly’ como sufixo, tal qual nos mostra o dicionário Longman (2004), é utilizado desde 
antes da ocorrência de ‘gay-friendly’, em combinação com adjetivos no sentido de evidenciar algo que 
“não é difícil para qualquer indivíduo entender ou usar” (ibidem, p. 645, tradução nossa). 
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enunciativa121; ii) ocasionalmente, é traduzido122 para o português em realizações tais 

como: “amigável”, “amigo dos gays”, “simpatizante”, “tolerante”. Nesses casos, seus 

sentidos são indicados entre parênteses ou em apostos; outra vezes, ainda, mas com 

menos frequência, comparece sem marcas linguísticas algumas: está no texto 

‘corrido’, indicado sem qualquer ruptura enunciativa.  

Consideramos que alguns efeitos de sentidos aí se produzam, quais sejam: 

efeitos de evidência e de transparência, que fazem com que uma denominação em 

língua inglesa seja adotada em textos em língua portuguesa no Brasil sem vislumbrar 

possíveis problemas semânticos de tradução ou uma equivocidade dos sentidos; 

efeito de sedimentação dos sentidos, produzido por uma passagem de um termo em 

língua inglesa à língua portuguesa que se dá como se houvesse estabilidade e 

compatibilidade (estrutural, inclusive) entre as línguas; efeito de apagamento de uma 

disputa de sentidos, de modo que as relações de sentidos parecem ser reproduzidas. 

Pela (su)posta impossibilidade de tradução de gay-friendly, o significante resiste em 

língua inglesa. Debrucemo-nos mais detidamente nesta questão. 

 

4.2.1 Entre aspas, parênteses, apostos... 
 

Consoante Authier-Revuz ([1982] 2004; 1990), há marcas linguísticas que nos 

permitem vislumbrar no discurso níveis de enunciação. Incidindo sobre eles, a autora 

elabora dois tipos de inscrição da heterogeneidade: a mostrada e a constitutiva. 

Authier-Revuz propõe que a heterogeneidade mostrada no discurso através do 

discurso relatado funciona como negociações dos sujeitos em relação à 

heterogeneidade constitutiva, isto é, ao Outro (como veremos a seguir) que é condição 

para que o sujeito fale. 

                                            
121 Authier-Revuz ([1982] 2004; 1990; 1998) faz um percurso no qual mostra na língua a presença do 
discurso do outro, trabalhando no entremeio da Linguística, da Psicanálise e da Análise de Discurso. 
Essa heterogeneidade mostrada é algo que comparece pelas aspas, pelo retoque, pela glosa, pela 
ironia, etc. Formas de o sujeito marcar uma distância em relação a um discurso outro. Em sua 
elaboração teórica, Authier-Revuz (1990) propõe que essa marca do discurso do outro que se 
materializa na linearidade de um dizer é um tipo de desnivelamento enunciativo. Vamos nos debruçar 
sobre esta questão no próximo capítulo. 
122 De nossa posição da Análise de Discurso, entendemos que a tradução seja, também, produção de 
efeitos de sentidos, uma vez que a passagem de um significante de uma língua estrangeira para outra 
também é feita por sujeitos atravessados pela ideologia. Essa nossa posição derruba qualquer 
evidência de que haveria tradução literal ou tradução única. Trata-se, antes, de efeitos metafóricos, ou 
seja, de encadeamentos parafrásticos entre duas línguas nas quais o sentido vai sendo enlaçado de 
uma forma e não de outra. E sempre disposto a tornar-se outro ainda.  
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O sujeito, aqui, é pensado como o sujeito da Psicanálise: descentrado, não 

origem de seu dizer, “efeito de linguagem” (ibidem, p. 69). Para a autora, sob as 

palavras dos sujeitos há sempre inscrição de ‘outras’ palavras: 

 
Todo discurso se mostra constitutivamente atravessado pelos “outros 
discursos” e pelo “discurso do Outro”. O outro não é um objeto (exterior, do 
qual se fala), mas uma condição (constitutiva, para que se fale) do discurso 
de um sujeito falante que não é fonte-primeira desse discurso. (ibidem, p. 69, 
aspas e itálicos da autora). 

 
Esta posição teórica, que também é a de Pêcheux ([1975] 2009; [1983a] 

2008), incide sobre a enunciação e põe em jogo os modos de (se) manter à distância 

(a expressão é de Authier-Revuz) no discurso: 

 
As formas da heterogeneidade mostrada, no discurso, não são um reflexo 
fiel, uma manifestação direta – mesmo parcial – da realidade incontornável 
que é a heterogeneidade constitutiva do discurso; elas são elementos da 
representação – fantasmática – que o locutor (se) dá de sua enunciação. 
(AUTHIER-REVUZ, [1982] 2004, p. 70, itálicos da autora). 

 
Isso ocorre porque o sujeito, em sua ilusão de ego-sujeito-pleno (PÊCHEUX, 

[1975] 2009), funciona sob o desconhecimento de seu atravessamento ideológico e 

de sua clivagem pelo inconsciente. Deste modo, na enunciação ele tenta controlar o 

seu dizer no traço do redizer, do explic(it)ar, do reformular, para assim 

imaginariamente “fortalecer o estatuto do um” (AUTHIER-REVUZ, [1982] 2004, p. 74, 

itálicos da autora), isto é, do sentido e do sujeito plenos.  

Aprendemos também com Authier-Revuz que os discursos outros se 

materializam no fio do discurso em formas linguísticas. Trata-se, como dissemos, do 

outro do discurso relatado (discurso direito e discurso indireto, por exemplo), através 

do qual podemos depreender no enunciado “um outro ato de enunciação” (ibidem, p. 

12).123 

No caso do significante ‘gay-friendly’, no modo como ele comparece em 

alguns portais de notícias on-line com os quais trabalhamos, podemos vislumbrar 

como no discurso de um sujeito em posição de jornalista há um discurso outro que 

irrompe, tal como mostraremos nos recortes abaixo tirados de nosso corpus, 

focalizando, num primeiro momento, o uso das aspas:  

 

                                            
123 Voltaremos a este ponto no capítulo 4.7, “O que fica nas Cartas”, p. 201. 
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a) Artigos em publicações internacionais especializadas no turismo gay, hotéis, 
pousadas ou discotecas “gay friendly” (amigáveis ou tolerantes com os 
homossexuais) [...]. (Terra, s/d, aspas do portal de notícias, negritos nossos)124; 

 
b) O que cresce mais são os ambientes chamados “gay friendly” (simpatizantes). 

(G1, 3 nov. 2009, aspas do portal de notícias, negritos nossos)125; 
 
c) Apelidada de gay-friendly (amiga dos gays em tradução livre) [...]. (Terra, 25 dez. 

2012)126; 
 

d) [...] existem alguns destinos no planeta especialmente “gay-friendly”, como são 
conhecidos os estabelecimentos tolerantes ou voltados para o público 
homossexual. (Terra, 14 set. 2012, aspas do portal de notícias, negritos 
nossos)127. 

 
Em a, b e d, ao marcar o significante ‘gay-friendly’ (ou ‘gay friendly’, sem hífen) 

com aspas, o sujeito tem  

 
sua figura normal de usuário das palavras [...] desdobrada, 
momentaneamente, em uma outra figura, a do observador das palavras 
utilizadas; e o fragmento assim designado – marcado por aspas, por itálico 
[...] – recebe, em relação ao resto do discurso, um estatuto outro. (AUTHIER-
REVUZ, [1982] 2004, p. 13, itálicos da autora, negritos nossos). 

 
Assim abrem-se dois níveis na enunciação: há algo que o sujeito enunciador 

intercala no fio de seu discurso, evidenciado pelo uso das aspas, como um dizer em 

suspenso de que ele faz uso, mas que é posto à distância. Tem sua heterogeneidade 

mostrada. Tudo funciona como se ‘gay-friendly’ fosse uma formulação exterior 

(presente no interdiscurso) de que o sujeito em posição de jornalista lança mão (no 

intradiscurso), sinalizada pelas aspas. Como se assim procedendo o sujeito 

mostrasse que está utilizando um significante estrangeiro: no sentido de que diz 

respeito a um termo em outra língua, e de que é estranho no discurso do sujeito; um 

discurso (do) outro. 

Em c, onde ‘gay-friendly’ não é aspeado, percebemos um outro 

funcionamento. A partir de Authier-Revuz ([1982] 2004), consideramos que os 

                                            
124  Disponível em: <https://vidaeestilo.terra.com.br/turismo/uruguai-atrai-cada-vez-mais-turistas-
homossexuais,934a392625237310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 13 dez. 2016. 
125  Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1364634-5606,00-
TITULO+DE+MELHOR+DESTINO+GAY+FAVORECE+ECONOMIA+DIZ+RIOTUR.html>. Acesso em: 
13 dez. 2016. 
126  Disponível em: <http://vidaeestilo.terra.com.br/turismo/internacional/america/caribe/com-hoteis-
liberais-curacao-e-chamada-de-ilha-gay-
friendly,65755a3df46ab310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html>. Acesso em: 13 dez. 2016. 
127 Disponível em: <http://vidaeestilo.terra.com.br/turismo/internacional/veja-10-destinos-ideais-para-o-
publico-gay,4f845e71eb4c9310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso em: 13 dez. 2016. 
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parênteses encadeados na formulação também marcam um lugar outro do dizer que 

funciona à maneira de um comentário. A autora diz que as fórmulas de comentário – 

“glosa, retoque, ajustamento [...], no qual um locutor pode combinar certos elementos 

de seu discurso” (ibidem, p. 13) – também marcam a alteridade. Portanto, se gay-

friendly não é marcado, posto à distância com as aspas, o comentário entre 

parênteses faz as vezes de lhe enxertar um sentido, como se fosse representado por: 

“x, isto é, y”, ou “gay-friendly, isto é, amiga dos gays [...]”.  

Os parênteses em a, b e c demonstram também esse funcionamento: ao 

traduzir ou explicitar o significante ‘gay-friendly’, observa-se um efeito de “controle-

regulagem do processo de comunicação”, jogando com os sentidos entre parênteses 

produzindo um efeito de obviedade, porque seriam “as palavras ‘normais’ do discurso” 

em detrimento do significante “outro-estrangeiro” (ibidem, p. 14, itálicos da autora) a 

reclamar sentido. Já em d, a explicitação da denominação não ocorre entre 

parênteses, mas num aposto cujo efeito, entretanto, se aproxima daquele. São modos 

de glosar algo dito no fio do discurso, trabalhando efeitos de sentidos que são 

fornecidos pelo interdiscurso, por algo já dito que, ‘esquecido’, retorna no dizer.  

Em suma, a presença do significante ‘gay-friendly’ nas formas como ele é 

materializado assinala no discurso um dizer outro que é mostrado pelas aspas. A este 

discurso outro, acrescenta-se uma formulação – nos parênteses, nos apostos – que 

visa a explicitar o significante demandante de sentido e encampá-lo no (fio do) 

discurso do sujeito. Trata-se do efeito metafórico: um significante por outro 

significante, tal como em: “gay-friendly, o que significa, simpatizante”. Por meio desse 

encadeamento, produz-se um efeito de saturação do sentido, efeito desejável, 

sobretudo, no discurso jornalístico (cf. capítulos 2.4 e 2.5). 

Note-se, vale repetir, que estamos tratando, aqui, de uma heterogeneidade 

mostrada no nível intradiscursivo, mas que é afetada continuamente pela 

heterogeneidade constitutiva de toda formulação, “não diretamente observável” 

(AUTHIER-REVUZ, [1982] 2004, p. 179). Esta última é que nos permite considerar 

uma “não-coincidência do discurso com ele mesmo” (ibidem, p. 183, itálicos da 

autora), uma vez que dizer é pisar no terreno de um discurso (do) outro que funciona 

pelo desconhecimento; falamos com palavras estranhas a nós mesmos e que, 

entretanto, fazem sentido em nós e para nós. Mas é em relação à heterogeneidade 
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mostrada que queremos ainda nos ater, de modo a avançar sobre uma reflexão a 

respeito das aspas. 

Authier-Revuz (ibidem) diz que as aspas assumem dois valores: i) a autonímia 

e ii) a conotação autonímica.  

A primeira diz respeito a um estatuto da palavra marcada no fio do discurso, 

tal como em: “Ele disse: ‘I don’t mind’” e “A palavra ‘caridade’ tem quatro sílabas.” 

(ibidem, p. 217), nos quais as aspas produzem um efeito de ruptura sintática, de 

menção, de redundância (porque estão em relação com o dito no fio do discurso). É 

um objeto que no discurso opera um distanciamento: “como se mantém afastado um 

objeto que se olha e que se mostra” (ibidem, p. 218). 

A conotação autonímica, por sua vez, diz de uma “conotação de menção” 

(ibidem, p. 218), na qual o sujeito declara algo, produz e mantém um determinado 

sentido, mas à distância. Trata-se, aqui, de outro tipo de distanciamento, este 

relacionado a um dizer outro que diz do ‘contexto’128. Sempre com Authier-Revuz 

(ibidem, p. 221): “As palavras aspeadas são palavras assinaladas como ‘deslocadas’, 

‘fora de seu lugar’, pertencendo e adequando-se a um outro discurso.” Ora, quando 

consideramos os exemplos a, b e d, acima, podemos observar que o uso das aspas 

joga com esse exterior, com um algo estranho que comparece no discurso: o 

significante estrangeiro pode ser re-conhecido pelo sujeito interlocutor, mas tem seu 

estatuto de palavra estrangeira, posta à margem (ou mantida no exterior), assegurada 

pela presença das aspas129.  

A partir do que precede, podemos sair de um lugar de evidência no qual as 

aspas apenas assinalariam um ‘diferente’. Como vimos, esse distanciamento que as 

aspas inserem trabalha os efeitos de sentidos do interdiscurso no intradiscurso, 

assinalando a presença do discurso outro constitutivo dos sentidos.  

Para além das aspas, vimos como os parênteses e os apostos são os lugares 

de tensão discursiva e também de dobras sobre o dizer, de embate entre um dizer e 

um dizer (do) outro que, ao fazê-lo, tenta explicitar (e estabilizar) o sentido de um 

                                            
128 O uso é de Authier-Revuz ([1982] 2004). De nossa posição teórica, não trabalhamos com a noção 
de contexto, mas com a de condições de produção. 
129 É curioso notar, contudo, que a presença concomitante em nosso corpus da denominação ‘gay-
friendly’ não aspeada (ou não italicizada) produz um efeito de sentido de que essa denominação parece 
estar sendo cristalizada em língua portuguesa, isto é, há um efeito de estabilização do sentido de gay-
friendly que vai se colocando na língua. Este é um nó que demandaria uma incursão mais aprofundada 
para amarrá-lo, que não faremos aqui.  
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determinado objeto discursivo. Os parênteses e os apostos operam sob o modo de 

comentário, os quais têm “caráter univocizante” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 30, itálico 

da autora):  

 
o que cada comentário manifesta é, com efeito, precisamente este “esforço” 
que o enunciador deverá fazer para tratar – suprimir ou acolher, segundo o 
caso – estes “outros sentidos” que não “dormem”, mas “existem”, não 
“abolidos” pelo contexto, em um ponto X do dizer (ibidem, idem, aspas da 
autora). 

 
Para pensarmos, pois, sobre esses sentidos que não dormem, passemos, na 

sequência, a uma incursão pelos sentidos dicionarizados do significante ‘gay-friendly’. 

Voltaremos, quando necessário, à questão das formas da heterogeneidade mostrada. 

 

4.2.2 Lendo ‘gay-friendly’ no dicionário 
 

Para refletirmos sobre os (efeitos de) sentidos que ‘gay-friendly’ produz, 

remetemo-nos a alguns sentidos dicionarizados em língua inglesa. Observar esses 

sentidos dicionarizados não significa, todavia, compreendê-los fora de sua 

determinação material histórica. Consoante Auroux (2009), os dicionários são 

instrumentos tecnológicos inseridos na história, ou seja, os dicionários, enquanto um 

próprio instrumento de saber, de conhecimento linguístico, têm condições históricas 

de produção.130 Conforme o autor: 

 
Todo conhecimento é uma realidade histórica, sendo que seu modo de 
existência real não é a atemporalidade ideal da ordem lógica do 
desfraldamento do verdadeiro, mas a temporalidade ramificada da 
constituição cotidiana do saber. Porque é limitado, o ato de saber possui, 
por definição, uma espessura temporal, um horizonte de retrospecção 
(Auroux, 1987b), assim como um horizonte de projeção. O saber (as 
instâncias que o fazem trabalhar) não destrói seu passado como se crê 
erroneamente com freqüência; ele o organiza, o escolhe, o imagina ou o 
idealiza, do mesmo modo que antecipa seu futuro sonhando-o enquanto 
o destrói. Sem memória e sem projeto, simplesmente não há saber. 
(ibidem, p. 12, negritos nossos). 

 
Como afirma Orlandi (2010a) e como já vimos no capítulo 2.7 (“A noção de 

condições de produção”, p. 66), as condições de produção compreendem as relações 

de força envolvidas na produção dos sentidos, considerando aí a língua e o sujeito, 

na forma como são afetados pela ideologia. No caso dos dicionários, sujeito e 

                                            
130  Parte da reflexão aqui posta procedeu de artigo produzido para o curso “História das Ideias 
Linguísticas”, ministrado pela Prof.ª Dr.ª Vanise Medeiros, entre maio e agosto de 2013. 
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condições de produção, separáveis aqui apenas didaticamente, são fundamentais 

para que possamos considerá-los em sua historicidade.  

Em nossa perspectiva da Análise de Discurso, tomamos os dicionários como 

discursos, tendo em vista que são produzidos por sujeitos inseridos numa dada 

formação social e atravessados por formações discursivas. Isso significa que os 

sentidos – as acepções – que os dicionários portam não são relações diretas entre as 

palavras e o real; para a AD, o real não é apreensível (PÊCHEUX, [1981] 2010), 

embora, pelo funcionamento próprio da ideologia (os esquecimentos de que fala 

Pêcheux), se produza a evidência de que as palavras sejam representações do real 

(PÊCHEUX, [1975] 2009). 

Além disso, a noção de interpretação nos é aqui fundamental. Conforme diz 

Orlandi (2012a), o lugar da interpretação é o lugar onde se manifesta, na língua, a 

relação da ideologia com o inconsciente, algo já dito anteriormente por Pêcheux 

([1975] 2009). Ao interpretarmos – e não há como não interpretar –, expomo-nos à 

opacidade da língua, de modo que interpretar é mostrar os modos da produção de 

sentido de um objeto simbólico.  

No caso dos sentidos dos verbetes produzidos pelos/nos dicionários, há que 

se ter no horizonte sentidos outros, possíveis mas não ditos, todavia produzindo 

sentido por sua ausência. Consideramos, enfim, que os dicionários enquanto 

instrumentos tecnológicos têm sua produção constituída como e por um meio de 

conhecimento a partir do qual o saber sobre a língua passa também por esse 

instrumento. As repetições nos dicionários significam que há uma memória no e do 

dizer. Sentidos que se estabilizam numa determinada conjuntura e que se mantêm e 

se repetem nos dicionários, uma vez que a prática lexicográfica opera sentidos em 

relações parafrásticas. O que não significa que não possa haver deslocamentos. 

Queremos colocar que os verbetes são discursos sobre a língua, produzidos em 

determinadas condições de produção, numa dada formação ideológica. As definições 

que são materializadas nos dicionários, portanto, dependem e variam conforme as 

formações discursivas que as sustentam. 

Antes ainda de fazer nossa incursão pelos dicionários, vale expor que, em 

termos gramaticais, na língua inglesa os adjetivos admitem ser compostos, isto é, 

podem ser formados por mais de uma palavra. Esses adjetivos são chamados, em 

inglês, de compound adjectives e podem ter as seguintes estruturas: i) advérbio + 
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adjetivo particípio terminado em -ed, como em ‘well-advised’; ii) advérbio + adjetivo 

particípio terminado em -ing, como em ‘fast-tracking’; iii) adjetivo + adjetivo particípio 

terminado em -ed, como em ‘long-haired’; iv) adjetivo + adjetivo particípio terminado 

em -ing, como em ‘easy-going’; v) substantivo + adjetivo particípio terminado em -ed, 

como em ‘home-cooked’; vi) substantivo + adjetivo particípio terminado em -ing, como 

em ‘money-making’; vii) adjetivo particípio terminado em -ed + partícula de um verbo 

de duas palavras, como em ‘made-up’ (HEWINGS, 2005).  

No entanto, nenhum desses processos de formação corresponde ao que 

encontramos em estruturas como a de ‘gay-friendly’, composto por substantivo + 

adjetivo terminado em -ly. Lemos em Hewings (2005, p. 138) que muitos compound 

adjectives não incluem adjetivos particípios, e podem ser formados por dois adjetivos, 

como os exemplos trazidos pelo autor: “short-term” e “small-scale”. De fato, não 

encontramos, nas gramáticas de Hewings (2005), Thomson e Martinet (1986) e 

Eastwood (1994), descrições sobre compound adjectives formados por substantivo + 

adjetivo terminado em -ly. Entendemos que possa não haver uma classificação 

gramatical em língua inglesa para este processo de formação adjetival por 

composição de dois termos, o qual, no entanto, é possível de ser produzido.  

Já em língua portuguesa, encontramos uma definição em Cunha e Cintra 

(2007) a respeito da formação de palavras por composição. Segundo os autores: 

 
A COMPOSIÇÃO [...] consiste em formar uma nova palavra pela união de 
dois ou mais radicais. A palavra composta representa sempre uma idéia 
única e autônoma, muitas vezes dissociada das noções expressas pelos 
seus componentes. (p. 119, negritos nossos). 

 
Ainda com Cunha e Cintra (ibidem, p. 120) vemos que numa palavra composta 

cada um dos elementos é distinguido por um nome referente à sua função. Segundo 

os autores, o elemento determinado é aquele que encerra a “ideia geral”, e o elemento 

determinante é aquele que encerra a “noção particular”. Ao tomarmos o significante 

‘gay-friendly’, consideramos que ‘gay’ seja, nessa definição de Cunha e Cintra 

(ibidem), o determinado, porque encerra uma ideia geral, e que ‘friendly’ seja o 

determinante, por ser esta uma noção particular (em relação a ‘gay’). Essas 

classificações gramaticais importam à medida que colaboram para a análise dos 

efeitos de sentido que produzem, isto é, na medida em que o uso de ‘friendly’ afeta o 

substantivo ‘gay’ em condições de produção específicas. Muito embora se possa 

argumentar que esse processo de formação por composição possa ser validado 
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apenas em termos de língua portuguesa, acreditamos que seja possível pensá-lo em 

relação ao significante ‘gay-friendly’ tendo em vista que ele comparece desta forma 

em textos em língua portuguesa, o que demonstra que se trata de um termo que 

funciona também em língua portuguesa. E, se isto ocorre, um efeito de sentido 

produzido ao replicá-lo é o de que ele seria compreensível em língua portuguesa, 

talvez inclusive porque seu processo de formação seja inteligível em português.  

Vale, entretanto, observar que, discursivamente, não compartilhamos da 

posição de que cada elemento de uma palavra composta assuma uma função fixa 

num sistema controlado e fechado, tal como é a posição de Cunha e Cintra (2007). 

Consoante Souza (1999), entendemos que a sintaxe tem uma dimensão discursiva e 

que, também ela, tem uma historicidade. A lógica gramatical assim compreendida 

pode então ser ressignificada. Um termo pode desempenhar uma função gramatical 

distinta daquela que deveria, a partir de uma posição gramaticista, desempenhar. 

Além disso, um outro ponto a respeito da formação do significante ‘gay-

friendly’ se coloca. Nos termos de Cunha e Cintra (ibidem), a formação da expressão 

se dá por uma composição por justaposição, pois, quanto à forma, há dois elementos 

– um substantivo e um adjetivo, respectivamente – ligados por hífen. A posição dos 

autores é a de que o hífen é usado apenas como “uma simples convenção ortográfica” 

(ibidem, p. 119). Ora, quando do levantamento de nosso corpus, percebemos como 

havia algumas ocorrências da denominação ‘gay-friendly’ não hifenizadas, 

preservando-se, porém, o mesmo efeito de sentido da designação hifenizada. 

Diferentemente de Cunha e Cintra, de nossa posição teórica consideramos que a 

oscilação ortográfica não diz de uma simples convenção, mas presentifica uma tensão 

(que se inscreve) na língua, a qual, a partir de nossas condições de produção, 

entendemos estar vinculada ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990. 

A Base XV do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, em vigor no 

Brasil desde 1º de janeiro de 2009 e, com caráter obrigatório e definitivo desde 1º de 

janeiro de 2016, que estabelece o uso do hífen, diz, no parágrafo 1º, que  

 
Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição que não 
contêm formas de ligação e cujos elementos, de natureza nominal, adjetival, 
numeral ou verbal, constituem uma unidade sintagmática e semântica e 
mantêm acento próprio, podendo dar-se o caso de o primeiro elemento estar 
reduzido. (SENADO FEDERAL, 2014, p. 24).  

 



 

132 
 

Nesse sentido, entendemos que, conforme o Acordo Ortográfico de 1990, o 

uso do hífen seria mandatório. Entretanto, a presença da denominação ‘gay friendly’ 

não hifenizada diz, conforme expusemos, de uma tensão na língua portuguesa (ainda 

que se trate de palavra estrangeira). 

Posto isto, passemos ao gesto de leitura dos dicionários. A pesquisa se deu 

de duas formas: em primeiro lugar, buscamos em dicionários de língua inglesa – 

Longman (2004), Macmillan (on-line), Cambridge (on-line) e Oxford (on-line) – pelo 

significante ‘gay-friendly’, com o objetivo de verificarmos que sentidos se 

materializariam neles; em seguida, optamos por buscar, nos mesmos dicionários, 

apenas pelo significante ‘friendly’, uma vez que, à semelhança do processo de 

formação do significante ‘gay-friendly’, outros termos em língua inglesa são assim 

compostos, como mostraremos mais adiante.  

Em relação ao significante na forma ‘gay-friendly’, encontramo-lo apenas no 

dicionário Oxford (on-line), que assim o define: 

 
gay-friendly 
Pronunciation: /ˌɡeɪˈfrɛndli/  
originally US 
ADJECTIVE 
Especially of a business or environment: considered or intended to be 
welcoming, congenial, or safe for homosexuals (OXFORD, on-line, 
negritos nossos).131  

 
Já a respeito do significante ‘friendly’, especificamente, optamos por mapear, 

nos mesmos dicionários de língua inglesa mencionados anteriormente, quais sentidos 

compareciam. Essa busca se deu porque há uma similitude do processo de formação 

ocorrido em ‘gay-friendly’ com outros adjetivos em língua inglesa que também são 

compostos pela justaposição de um substantivo e um adjetivo tal como ‘friendly’. 

Termos como ‘user-friendly’, ‘eco-friendly’, ‘child-friendly’, por exemplo, ocorrem com 

frequência em língua inglesa132. Uma vez feito o mapeamento a que nos propusemos, 

depreendemos que nos quatro dicionários de língua inglesa ocorre uma série de 

paráfrases. Abaixo, apresentamos, então, uma das definições encontradas133:  

 

                                            
131 “Especialmente de uma empresa ou ambiente/meio: considerado ou tencionado a ser acolhedor, 
agradável ou seguro para homossexuais.” (tradução nossa). 
132 Devo esta colocação à Prof.ª Dr.ª Bethania Mariani, que numa conversa informal sobre minha tese 
me falou sobre outras ocorrências de termos compostos com o adjetivo ‘friendly’ e me deu pistas para 
buscá-las. 
133 Embora aqui não exponhamos as outras definições, elas poderão comparecer em outros momentos, 
caso no qual apontaremos as aproximações e distanciamentos em relação a esta. 
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friend.ly [...] adj [...] 
1. behaving towards someone in a way that shows you like them and are ready 
to talk to them or help them; ≠ unfriendly: a friendly smile | I’ve found a great 
pub – good beer and a friendly atmosphere. [...]. 
2. be friends with sb [...]. 
3. not at war with your own country, or not opposing you; ≠ hostile: friendly 
nations. 
4. BrE a friendly game is played for pleasure or practice, and not because it is 
important to win [...]. 
5 user-friendly/customer-friendly etc [:] not difficult for particular people to 
understand or use: a user-friendly computer program | a customer-friendly 
shopping mall 
6 environmental-friendly/ozone-friendly/eco-friendly etc [:] not harmful to the 
environment, [...] etc: eco-friendly washing powder 
7 friendly fire [:] bombs, bullets etc that accidentally kill people who are fighting 
on the same side [...]. (Longman Dictionary of Contemporary English, 2004, 
p. 645, itálicos do original, negritos nossos) 134. 

 
Destacamos, do que precede, as acepções 1, 2, 3 e 5.  

A primeira acepção – “behaving towards someone in a way that shows you 

like them and are ready to talk to them or help them” – relaciona o sentido de friendly 

a um comportamento em relação a um outro sujeito; compreende uma troca 

intersubjetiva e um modo de estar na sociedade. Além disso, o significante ‘friendly’, 

neste dicionário, assume um sentido que poderíamos ressignificar, em português, 

como simpatia, devido ao universo semântico que o acompanha: like (them), ready to 

talk to, help. Observamos que esse sentido se aproxima da acepção 2, que recai 

também sobre uma troca entre sujeitos – “be friends with [somebody]”, isto é, diz sobre 

ser amigo de alguém –, bem como se aproxima da terceira acepção, que diz que 

‘friendly’ é não estar em guerra ou não se opor a alguém. Precisamos também atentar 

à antonímia indicada no fragmento acima: ‘friendly’ opõe-se a ‘unfriendly’ e a ‘hostile’.  

Vemos que a quinta acepção diz respeito mais especificamente à forma da 

expressão gay-friendly, uma vez que, assim como esta, trata-se de uma forma 

                                            
134 “friend.ly [...] adj [...] 
1. comportando-se em relação a alguém de maneira que mostre que gosta deles e que está pronto 
para conversar com eles ou ajudá-los; ≠ unfriendly: a friendly smile | I’ve found a great pub – good beer 
and a friendly atmosphere. [...]. 
2. ser amigo de alguém […]. 
3. não em guerra com seu próprio país, ou não opondo-se a você; ≠ hostile: friendly nations. 
4. Inglês britânico um jogo amigável [friendly] é jogado por prazer ou para prática, e não porque é 
importante ganhar [...]. 
5 user-friendly/customer-friendly etc [:] que não é difícil para qualquer indivíduo entender ou usar: a 
user-friendly computer program | a customer-friendly shopping mall 
6 environmental-friendly/ozone-friendly/eco-friendly etc [:] que não é prejudicial ao meio ambiente, [...] 
etc: eco-friendly washing powder 
7 friendly fire [:] bombas, balas, etc., que acidentalmente matam pessoas que estão lutando do mesmo 
lado [...]”. (tradução nossa; os exemplos – em itálico – foram mantidos no original). 
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composta por um substantivo e um adjetivo justapostos, conforme mostram os 

exemplos no trecho recortado do dicionário, e conforme vimos com Hewings (2005) e 

Cunha e Cintra (2007). 

Ademais, quanto à formação do significante, é importante voltarmos à questão 

de ‘gay-friendly’ se tratar de uma denominação em outra língua, um estrangeirismo, 

tendo em vista o espaço que ela nomeia.  

À medida que os espaços denominados gay-friendly vão surgindo nos EUA 

no final do século XX, eles vão ganhando também visibilidade, como na mídia, 

incluindo-se aí também, posteriormente, a mídia brasileira. A presença desta 

denominação em língua estrangeira materializada nos portais de notícias on-line 

brasileiros produz para nós uma hipótese de que há espaços que vêm designados de 

fora, numa língua outra, e resistem nela. Ao mesmo tempo, espaços outros cuja 

denominação era também outra passam a ser ressignificados, isto é, ditos de um lugar 

que demovem uma denominação em detrimento de outra. Um exemplo disto seria o 

deslocamento de ‘gueto gay’ para ‘GLS’, ou deste para ‘gay-friendly’, conforme vimos 

no capítulo anterior; trata-se de um espaço urbano que é capturado e recapturado 

pelos discursos que o atravessa.  

Acrescemos à hipótese acima uma pergunta: o que faz com que outras 

denominações não compareçam na mídia brasileira, mas ‘gay-friendly’ sim, 

considerando-se um sem número de nomes possíveis? Que particularidades tornam 

essa denominação distinta de outras, mantendo-se com sua grafia em inglês e 

lançada como se os sentidos que ela efetiva fossem evidentes? Além disso, por que 

é preciso dizer ‘gay-friendly’ quando não se marcam os ‘espaços heterossexuais’? 

Retornando aos efeitos de sentido produzidos pelo dicionário Oxford (on-line) 

sobre o significante ‘gay-friendly’ (ver acima), entendemos que um traço que enlaça 

este significante seja o de que ele exista a partir de uma demanda de que empresas 

e ambientes de convívio social sejam acolhedores ou seguros aos homossexuais. Isso 

poderia, por conseguinte, significar que espaços seguros e acolhedores a sujeitos 

homossexuais não existem? Que é preciso ‘criá-los’? Ora, notamos que, ao falar de 

empresas e ambientes, a questão incide sobre outra: a do mercado. Que sujeitos 

homossexuais são esses que precisam de acolhimento? Que espaços são esses que 

precisam ser seguros e, aliás, seguros contra o quê? Contra quem? De quem? Por 

quê?  
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Essas perguntas nos guiam às próximas seções, nas quais iremos, por meio 

de nossos investimentos de análises, compreender como esses sentidos funcionam 

no discurso dos portais de notícias on-line. 

 

 
4.3 Dever e não-dever: do silêncio tagarela135 

 

 
Nesta seção, iniciamos nosso percurso de análises de sequências discursivas 

depreendidas de nosso corpus que, por seus efeitos de sentidos, dizem sobre sujeitos 

homossexuais e(m) espaços na/da cidade. Como um primeiro eixo136 de análise, 

vamos incidir sobre sentidos em relação aos espaços na/da cidade que dizem de um 

dever fazer dos sujeitos vinculados a estes espaços e de comportamentos dos sujeitos 

nesses espaços. 

Conforme vimos anteriormente neste trabalho (capítulo 2.5.3, p. 52-ss), há 

uma prática no discurso jornalístico contemporâneo que diz do sujeito em uma sua 

atualidade: trata-se do jornalismo de comportamento (DELA SILVA, 2015). Nesta 

prática, os sujeitos jornalistas constroem discursivamente hábitos, “retratos” dos 

sujeitos de que falam, assim dizendo como esses sujeitos ‘são’ na atualidade, bem 

como devem ser, o que devem fazer, onde devem estar. Para tanto, não se diz de 

nenhum fato (no sentido comumente assumido pelo discurso jornalístico) que motive 

a produção de uma notícia sobre esses sujeitos: ela está, consoante Dela Silva (2015), 

desvinculada de um acontecimento posto como empírico que supostamente o 

causaria. Mas consideramos que há um mercado editorial que o proporciona e o 

possibilita. 

Com base em nosso arquivo montado a partir do significante ‘gay-friendly’, 

pudemos, em nossos gestos de leitura, observar um atravessamento desse discurso 

jornalístico de comportamento em quatro dos portais com que trabalhamos: G1, Terra, 

                                            
135 A expressão em itálico é de Pêcheux ([1980] 1990). 
136 Vale reafirmar que optamos, em nosso dispositivo de análise, pelo modo de trabalho por eixos de 
sentidos depreendidos do corpus porque, em nossos gestos de leitura, pudemos observar 
regularidades acerca de alguns temas – comportamento, segurança, consumo – que atravessam os 
portais de notícias compreendidos nesse trabalho. Buscamos, então, agrupar sequências discursivas 
que dissessem de cada um desses temas ao longo das matérias que compõem o corpus de nossa 
pesquisa para então demonstrar os sentidos em relação a, isto é, demonstrar os embates – 
contradições, conflitos, rupturas – discursivos entre as formações discursivas nas quais os portais de 
notícias se filiam e partir das quais produzem sentidos.  
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Rede Brasil Atual e Carta Capital. Isso produziu como efeito de sentido que o 

jornalismo de comportamento é uma tendência (DELA SILVA, 2015) que entrecruza 

formações discursivas distintas: a prática se materializa tanto nos portais das grandes 

corporações midiáticas, que habitam uma formação discursiva mais conservadora e 

de uma vertente econômica neoliberal, quanto nos portais alternativos, cujo 

atravessamento é o de uma formação discursiva mais progressista, democrática. Foi 

a partir daí que pudemos também observar que, ao dizerem dos espaços 

denominados gay-friendly, os portais de notícia on-line diziam de um dever fazer 

enquanto sujeito homossexual, bem como diziam dos comportamentos (ou de modos 

de se comportar) dos sujeitos homossexuais. Isso deslocava o ser homossexual para 

um dever enquanto homossexual, cristalizando sentidos (tal como vimos no capítulo 

3. Desse modo, estamos considerando que o dever fazer/dever se comportar integra 

a prática discursiva jornalística de comportamento, no sentido de que dizer do 

comportamento do sujeito é também dizer o que o sujeito deve fazer. 

Incidimos, na sequência, sobre sequências discursivas que apontam, em 

primeiro lugar, para esse dever fazer, mobilizando, em sua dispersão, três portais de 

notícias on-line: Terra, G1 (grandes corporações midiáticas) e Rede Brasil Atual 

(alternativo), conforme o quadro abaixo: 

Quadro 4: Dos portais de notícias on-line que dizem de um dever fazer/comportamento (sequências 
discursivas recortadas para análise) 

 

eixo: dever fazer/comportamento 

FD conservadora/neoliberal: grandes corporações 
midiáticas (portais) 

FD progressista/democrática: 
alternativos (portais) 

Terra G1 Rede Brasil Atual 

 
Do portal Terra, recortamos para análise duas sequências discursivas de 

matéria publicada137 em 14 de setembro de 2012:  

 
SD1: Veja 10 destinos ideais para o público gay. (Terra, 14 set. 2012, 
negritos nossos). 
 
A SD1 é o título da matéria, o qual produz o sentido de que vai apontar/fazer 

ver – “Veja...” – dez locais (trata-se de cidades) onde o “público gay” pode frequentar, 

                                            
137 Disponível em: <http://vidaeestilo.terra.com.br/turismo/internacional/veja-10-destinos-ideais-para-o-
publico-gay,4f845e71eb4c9310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso em 15 out. 2014. 



 

137 
 

o que é evidenciado pelo uso do termo “ideais” em relação a “destinos”: não são, 

portanto, quaisquer lugares, mas apenas aqueles ideais segundo um gesto 

interpretativo do portal de notícias, os quais serão esclarecidos, supostamente, no 

corpo do texto da matéria jornalística.  

Já é possível, a partir do título, depreender que a matéria irá dizer de algo 

vinculado a um dever fazer, muito embora o efeito de sentido que o verbo imperativo 

– “Veja...” – possa não suscitar um engajamento com o leitor e possa atuar mais como 

um chamariz para o que estará posto a seguir. Passemos, então, à próxima sequência 

discursiva, recortada da mesma matéria do portal Terra, para então retornarmos à 

discussão sobre a SD1:  

 
SD2: São Francisco, Estados Unidos – Cidade gay-friendly por excelência, 
Sâo [sic] Francisco tem incontáveis bandeiras de arco-íris hasteadas em 
diferentes regiões, mas principalmente no mítico bairro de Castro, ícone 
entre gays e lésbicas. (Terra, 14 set. 2012, negritos nossos). 

 
Atrelada à SD1, a SD2 enxerta nela outros sentidos: com relação à cidade 

listada, não se trata apenas de vê-la, mas de reconhecer nela, por um efeito 

ideológico, um destino ideal para o público gay. Entra em jogo uma construção de 

sentidos que diz de um reconhecimento visual do espaço: as designações “cidade 

gay-friendly por excelência”, “incontáveis bandeiras de arco-íris hasteadas”, “mítico 

bairro de Castro”, “ícone entre gays e lésbicas” compõem o que seria um desses 

destinos ideais, lançando mão de elementos que significam um espaço que deve ser 

frequentado, sem que se diga nada para além daqueles elementos. A cidade de São 

Francisco é discursivizada como um destino ideal porque nela há elementos do 

‘mundo gay’.  

Consideramos que a construção desse cenário esteja ligada a uma questão 

de um dever fazer porque há ali indicado um “veja” que significa, em suas condições 

de produção, um “visite”, “frequente”, “faça”, isto é, a uma demanda de identificação 

para comportar-se de um modo determinado. Não se trata de apenas ver os dez 

destinos ideais, como diz a SD1: os objetos discursivos que vão constituindo um 

destino ideal na SD2 se vinculam a uma prática a ser realizada por sujeitos, de modo 

que poderíamos glosar: ‘se você é gay ou lésbica, São Francisco é um destino ideal 

porque há muitas bandeiras arco-íris hasteadas, sobretudo num bairro que é ícone 

entre gays e lésbicas; logo, frequente este lugar’.  
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Cabe observar que não se diz de uma cidade qualquer, mas de uma cidade 

dos EUA, país imaginariamente tido como um dos maiores centros financeiros e 

consumidores do mundo e, de acordo com um relatório de 2015 da agência das 

Nações Unidas World Tourism Organization (UNWTO), o segundo maior destino 

turístico mundial (74,8 milhões de visitantes em 2014), cuja receita, por sua vez, figura 

em primeiro lugar no ranking mundial (177,2 bilhões de dólares americanos em 

2015) 138 . A cidade de São Francisco, localizada no estado estadunidense da 

Califórnia, se autointitula “the city that practically invented gay”139. Consideramos que 

essa máxima se inscreva nos acontecimentos históricos que se desdobraram em São 

Francisco após as revoltas de Stonewall (ver p. 106), em 1969, sobretudo pela 

organização, por Harvey Milk, de um movimento pelos direitos dos homossexuais, o 

que tornou Milk amplamente conhecido. Atualmente, São Francisco é uma das 

cidades mais visitadas dos Estados Unidos140, valendo-se também do imaginário 

sobre a suposta liberdade gay que se pode encontrar lá.  

O que se materializa no discurso do portal Terra atualiza essa memória 

discursiva sobre a cidade de São Francisco; ela retorna no dito do portal Terra 

permitindo que esta cidade possa ser considerada um destino ideal porque, dentre 

outras coisas, “inventou” o que é ser gay, o que, no discurso do portal de notícias, é 

capturado não pelo político, mas pelo reconhecimento visual dos elementos 

significados como sendo do mundo homossexual na cidade. 

Importante salientarmos que esse ‘lugar ideal’ recebe a marca do significante 

‘gay-friendly’ e, conforme exploramos nas seções anteriores, este significante incide, 

dentre outras inscrições, sobre uma questão de comportamento social. Lembremos 

que o dicionário Oxford (on-line) remete-o a uma prática empresarial ou de ambiência 

que classifica determinados espaços como sendo acolhedores e seguros para 

homossexuais e que o dicionário Longman (2004), sobre o uso do sufixo ‘-friendly’, 

pontua numa de suas acepções se tratar de uma forma de comportamento na qual 

uma pessoa se mostra disposta e amigável em relação a outra.  

                                            
138  Disponível em: <http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899>. Acesso em: 26 jul. 
2016. 
139  “A cidade que praticamente inventou o [que é ser] gay” (tradução nossa). Disponível em: 
<http://www.sanfrancisco.travel/lgbt>. Acesso em: 13 abr. 2016.  
140 Segundo dados oficiais fornecidos pela agência de turismo da cidade de São Francisco. Disponível 
em: <http://www.sanfrancisco.travel/>. Acesso em: 26 jul. 2016. 
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Disto depreendemos, como um efeito de sentido produzido em SD2, que ser 

gay-friendly, portanto, passa também pelos sentidos, já-ditos, que uma bandeira arco-

íris hasteada produz, daí desdobrando-se um dever fazer, ou seja, um dever visitar 

uma cidade porque algo nela a identifica como sendo gay-friendly.  

Nas duas SDs, podemos observar o caráter de generalidade que atravessa a 

prática jornalística do jornalismo de comportamento: a produção de sentidos naturaliza 

uma relação de identificação do sujeito homossexual com um símbolo, que é a 

bandeira arco-íris, sem questionamentos, o que faz parecer se tratar de uma relação 

posta, (sempre) inequívoca. É da ordem da evidência. 

Ademais, a matéria publicada pelo portal de notícias on-line Terra é 

assinada141 por “Andrés Bruzzone Comunicação”. O que é dito, pois, sobre os “10 

destinos ideais para o público gay” não é produzido pelo portal, mas por uma outra 

empresa142. Por que este portal compra “conteúdo” – sentidos – de terceiros? Porque 

há um agenciamento e um agendamento (ver p. 48) do que dizer. A prática jornalística, 

na atualidade, incumbe-se de dizer sobre o sujeito: quem ele é, o que faz, como 

consome e como consumir, dentre tantos outros sentidos possíveis. Incumbe-se, pois, 

de dizer como ser sujeito, também. Conforme vimos com Dela Silva (2015), não há, 

nesse caso, um acontecimento empírico específico para que ‘vire notícia’. É, como 

todos os outros, um gesto interpretativo, mas que toca especificamente na questão do 

sujeito.  

Além do que expusemos acima, vale, ainda sobre as SDs 1 e 2, de fato 

questionar como e por que as bandeiras arco-íris poderiam representar uma cidade 

“gay-friendly por excelência” e/ou um ‘destino ideal’. Em outros termos, vale 

questionar que sentidos a bandeira produz. 

Sabemos que as bandeiras, em sua forma atual, são utilizadas em cores e 

emblemas distintivos para identificar nações, instituições, organizações, etc. Estudos 

                                            
141 Conforme Medeiros (2011), a ausência e/ou a presença de assinatura no discurso jornalístico 
trabalha efeitos de sentidos diversos. No caso da primeira, uma notícia não assinada produz um efeito 
de verdade da informação que se sustenta no mito de transparência e neutralidade da língua e na 
posição de que os fatos falam por si; portanto, a imprensa seria responsável apenas por informá-los, 
amparada num outro mito: o da imparcialidade, da isenção total do sujeito. Por outro lado, a presença 
da assinatura recobra o lugar de um sujeito ou uma agência/empresa jornalística, muito embora o efeito 
de verdade da informação esteja, também aqui, presente. 
142 Buscamos no site de pesquisas do Google se a empresa disponibilizava de página na internet. Não 
a encontramos. No entanto, surgiram como resultados da pesquisa outras matérias assinadas pela 
mesma empresa, envolvendo rankings de cidades para turismo e indicações de roteiros. Encontramos 
também um perfil do site de relacionamentos LinkedIn. 
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do campo da vexilologia apontam que o uso de instrumentos parecidos com 

bandeiras, como os vexilos e os estandartes, remontam a milênios antes de nossa era 

(MAQUEDA, 2013)143, e que o modo como, em nossos dias, compreendemos as 

bandeiras remetem geralmente a um tipo específico de bandeira, que é a que se 

denomina territorial:  

 
una bandera más o menos oficial, representativa de un territorio más o menos 
amplio y considerada por um colectivo de personas como la bandera que les 
representa en cuanto grupo humano ligado a un territorio. Esta bandera 
puede representar desde el nivel más alto de la organización territorial: el 
estado, al más bajo: el municipio, pasando por todas las agrupaciones 
territoriales intermedias: la comunidad autónoma, provincia, isla, comarca, 
etc. (MAQUEDA, 2013, p. 195).144 

  
De nossa posição teórica, compreendemos que o que hoje investe as 

bandeiras de sentido são desdobramentos daqueles objetos simbólicos mais antigos 

cujo uso era semelhante: efeito das repetições145 (entre o mesmo e o diferente) no 

curso da história que foram regularizando o que uma bandeira significa. Mas porque 

também ela é metafórica, é passível de deslocamentos. Assim podemos entender 

como os ‘funcionamentos’ das bandeiras deslocam sentidos tão somente territoriais, 

muito embora isso opere como memória sobre elas.  

Em Houaiss (2009, eletrônico), por instância, uma das acepções para 

bandeira é: “ideia ou objetivo que orienta um partido, grupo, doutrina etc.”. Não se 

trata, portanto, de apenas significar simbolicamente um território. E mesmo Maqueda 

(2013) diz que o uso de bandeiras é corrente, em nossa contemporaneidade, de 

muitas formas: em universidades, museus, sociedades musicais, turismo, 

associações profissionais, religiões, empresas e também para a sexualidade. 

Transborda as fronteiras dos espaços. 

                                            
143  Segundo Maqueda (2013), uma das representações mais antigas de um objeto vexilológico 
comparece na Paleta de Narmer e data do final do quarto milênio a.C. O autor diz também que os 
vexilos eram muito comuns no Império Romano e que o uso de estandartes foi também encontrado na 
civilização maia.  
144 “uma bandeira mais ou menos oficial, representativa de um território mais ou menos amplo e 
considerada por um coletivo de pessoas como a bandeira que lhes representa enquanto grupo humano 
ligado a um território. Esta bandeira pode representar desde o nível mais alto da organização territorial: 
o estado, ao mais baixo: o município, passando por todos os agrupamentos territoriais intermediários: 
a comunidade autônoma, província, ilha, comarca, etc” (tradução nossa). 
145 No sentido proposto por Achard ([1983] 2010), de que a “regularização se apóia necessariamente 
sobre o reconhecimento do que é repetido”. Esse reconhecimento é fornecido, ainda segundo o autor, 
pelo jogo de forças simbólico. 
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Sobre a bandeira em relação à sexualidade, Maqueda (ibidem) afirma que a 

mais conhecida é a bandeira arco-íris: “Esta bandera es visible en aquellas zonas de 

nuestras ciudades donde se han concentrado tanto personas con esta orientación 

sexual como negocios que les dan servicio, y ya en el día del «Orgullo gay» se 

produce una explosión vexilológica.” (MAQUEDA, 2013, p. 204, aspas do autor, 

negritos nossos)146. Podemos daí depreender como a bandeira, enquanto memória, 

significa um espaço na/da cidade ao mesmo tempo em que diz de um sujeito que se 

identifica com aquele objeto simbólico, não estando única e exclusivamente vinculada 

a um espaço. 

Consideramos, em termos discursivos, que a bandeira arco-íris em relação ao 

Movimento Gay, desde 1978, quando foi incorporada, até nossos dias, produza efeitos 

de sentido que permitem uma identificação de sujeitos homossexuais147 com um 

movimento social no qual se veem representados. Desta forma, vemos uma 

aproximação com o que propõe Maqueda (2013), bem como uma aproximação com 

a acepção que o dicionário Houaiss (2009) traz. Em outras palavras, a bandeira 

demarca essa memória na qual os sujeitos podem se identificar. Não obstante, vale 

repetirmos que, de nossa posição teórica, não podemos assumir que todo sujeito se 

identifique, ou que se identifique da ‘mesma’ forma, porque não compartilhamos da 

visada sociológica a respeito de identidade, tomando-a como algo fixo, único, 

categorizável. Consoante Orlandi (1998) e Zoppi-Fontana (2003), consideramos que 

o sujeito se identifica em processo, podendo este processo ser sempre outro uma vez 

que é determinado pelo movimento na/da história. Embora a bandeira seja hoje 

considerada um símbolo dos movimentos LGBT, não há garantias de que 

todo/qualquer sujeito LGBT se identifique com ela, porque a identificação plena é 

desde sempre dada por uma suposição que, afinal, é (es)vazia(da) de sentido, 

justamente porque a identificação não é nunca consensual ou imóvel. 

Ainda em relação à SD2, um outro efeito de sentido é o de que a presença 

das bandeiras arco-íris demarca espaços na cidade onde a vivência homossexual é 

                                            
146 “Esta bandeira é visível naquelas regiões de nossas cidades onde se concentram tanto pessoas 
com esta orientação sexual como negócios que lhes fornecem serviços, e em relação ao dia do 
“Orgulho gay” se produz uma explosão vexilológica.” (tradução nossa). 
147 De fato, consideramos que, em nossos dias, se trate dos sujeitos LGBT, e não apenas dos sujeitos 
homossexuais. Não ignoramos, também, as disputas para reconhecimento das subjetividades homo, 
bi e transexuais dentro do Movimento LGBT, longe de serem homogêneas. Um exemplo é a bandeira 
do orgulho transgênero, que se distingue da bandeira arco-íris. 
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possível148. Nesse sentido, aqueles espaços onde a bandeira está hasteada são 

produzidos como se fossem friendly, ou melhor, gay-friendly, e por isso podem e 

devem ser frequentados pelos sujeitos homossexuais. (Novamente vemos como os 

sentidos para o ‘veja’ em SD1 não se tratam de ver, mas de fazer.) A bandeira, 

portanto, circunscreve um espaço – atravessado pelo simbólico e pelo imaginário – 

na cidade: está “em diferentes regiões”, está no “bairro de Castro”, como lemos na 

SD2. O sentido que permite essa relação de pertencimento do sujeito fornecida pela 

bandeira se dá, pois, pela sua presença – sempre em relação a – na cidade.  

Conforme exploramos no início deste percurso de trabalho (p. 33-34) com 

Zoppi-Fontana (2003) e Orlandi (2001; 2012a), os espaços da cidade são 

cartografados por uma discursividade – tal como a que a bandeira do arco-íris produz 

– que imaginariamente captura uma ordem da cidade, impondo-se como ideal, ou 

ideais. Aqui reencontramos o significante ‘ideais’ materializado em SD1, que só são 

ideais, podemos agora melhor compreender, numa formação discursiva que 

estabelece os elementos que discutimos acima como ideais em relação a um destino 

gay-friendly. 

Retornando à SD2, se podemos dizer, a partir dos efeitos de sentidos 

produzidos, que há uma relação entre a presença da bandeira arco-íris e os espaços 

gay-friendly, isso significa que, em oposição, os espaços onde as bandeiras arco-íris 

não comparecem significam como unfriendly, isto é, como um não-dito que diz dos 

espaços onde uma vivência homossexual não é possível. 

Passemos agora a outras sequências discursivas de matéria publicada149 em 

3 de novembro de 2009, no portal de notícias on-line G1: 

 
SD3: Segundo a Riotur, os locais 100% gays não são a maioria no Rio. O que 
cresce mais são os ambientes chamados “gay friendly” (simpatizantes). 
(G1, 3 nov. 2009, aspas do portal de notícias, negritos nossos). 

 
Em SD3, constrói-se um cenário da cidade do Rio de Janeiro (possibilitado 

pelo órgão municipal Riotur150 – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro), 

                                            
148 Para além disso, acreditamos se tratar também de um efeito de segurança. Trataremos desta 
questão na próxima seção. 
149  Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1364634-5606,00-
TITULO+DE+MELHOR+DESTINO+GAY+FAVORECE+ECONOMIA+DIZ+RIOTUR.html>.  Acesso em 
24 jun. 2016. 
150 “A RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. – sociedade de economia 
mista, é o órgão executivo da Secretaria Especial de Turismo e tem por objeto a implementação da 
política de turismo do Município do Rio de Janeiro, formulada pela Secretaria, em consonância com as 
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no qual se diz sobre espaços em relação aos sujeitos homossexuais, evidenciado 

pelos significantes ‘locais’ e ‘ambientes’.  

No tocante ao enunciado “os locais 100% gays não são a maioria no Rio”, 

lemos que, embora não sejam a maior parte, há ‘locais 100% gays’. Pelo uso de uma 

porcentagem, produz-se um efeito de sentido de que naqueles locais 100% gays, 

apenas gays podem frequentá-los, uma vez que a locução ‘100%’, de modo figurado, 

significa uma totalidade e que ‘gays’ é tomado como substantivo151. Assim entendido, 

haveria naquela formulação uma elipse da preposição ‘para’, que poderíamos 

parafrasear como: ‘os locais 100% para gays não são a maioria no Rio’. Nesse caso, 

produz-se um efeito de que não gays – heterossexuais? Lésbicas152? Bissexuais? 

Transexuais? Transgêneros? – não poderiam frequentar aqueles locais.  

Outro efeito de sentido possível se dá considerando-se que a locução ‘100%’ 

pode, sintaticamente, preceder um adjetivo – como em ‘estou cem por cento feliz’, ou 

um sintagma adjetivo, como em ‘está cem por cento em dia’ –, funcionando 

sintaticamente como um adjunto adnominal153. Diante disso, se tomarmos ‘gays’ como 

adjetivo, o enunciado “os locais 100% gays não são a maioria no Rio” desliza 

produzindo um efeito de sentido de que locais 100% gays, isto é, completamente gays, 

não são a maioria na cidade do Rio de Janeiro, implicando, então, que poderia (ou 

deveria) haver mais ‘lugares cem por cento gays’; portanto, mais lugares gays, ou 

mais lugares muito ou completamente gays.  

Ora, assim vemos como as relações sintáticas apontam para relações de 

sentidos, naquilo que margeia (tod)o dizer, (tod)a possibilidade de dizer. 

Relacionado ao que já expusemos logo acima, caberia ainda mostrar um 

equívoco que se inscreve ao dizer que “os locais 100% gays não são a maioria no 

Rio”. Conforme Orlandi (2010a, p. 39), “Todo discurso é visto como um estado de um 

processo discursivo mais amplo, contínuo. [...] Um dizer tem relação com outros 

                                            
diretrizes e os programas ditados pela Administração Municipal.” Disponível em: 
<http://www.rio.rj.gov.br/web/riotur/conheca-a-secretaria>. Acesso em: 15 set. 2014. 
151 Conforme os dicionários Houaiss (2009, eletrônico) e Michaelis (on-line), ‘gay’ é adjetivo de dois 
gêneros e substantivo de dois gêneros. 
152 Entendemos que o substantivo ‘gay’, de dois gêneros, poderia também compreender as mulheres 
lésbicas, nesse caso especificamente. No entanto, a luta dos movimentos de mulheres lésbicas mundo 
afora tem rejeitado o uso do nome ‘gay’ por comprometer a sua visibilidade dentro dos movimentos 
LGBT.  
153 Conforme Cunha e Cintra (2007, p. 164), “Adjunto adnominal é o termo de valor adjetivo que serve 
para especificar ou delimitar o significado de um substantivo, qualquer que seja a função deste.” Em 
SD3, o adjunto adnominal é formado por locução adjetiva – ‘100%’ ou, variavelmente, ‘cem por cento’ 
– e se vincula ao substantivo ‘locais’. 
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dizeres realizados, imaginados ou possíveis”. Considerando esse caráter de 

continuidade do discurso, podemos remeter o que é dito em SD3 com o que é dito nas 

SDs 1 e 2. Se, conforme lá vimos, é preciso de-marcar espaços ‘gay-friendly’, espaços 

para o “público gay”, podemos compreender que se trata de uma obviedade que os 

‘locais 100% gays’ não são, na nossa contemporaneidade, a maioria. A questão que 

colocamos, entretanto, é: eles precisariam ser? Por quê? 

Para responder a esta questão, é preciso antes investir no enunciado seguinte 

recortado em SD3, no qual se lê: “O que cresce mais são os ambientes chamados 

‘gay friendly’ (simpatizantes)”. Há aqui uma ligação com o que se afirma antes, sobre 

os “locais 100% gays” não serem a maioria na cidade do Rio de Janeiro. Um efeito de 

sentido que se produz a partir desse segundo recorte da mesma sequência discursiva 

é o de que, se por um lado, locais ‘cem por cento’ (para) gays não são a maioria, por 

outro, há uma crescente – evidenciada pela formulação “o que cresce mais” – no que 

concerne a outros espaços que, conforme compreendemos a partir do que analisamos 

anteriormente, não sejam ‘cem por cento’ (para) gays.  

Em outras palavras, há uma minoria de espaços ‘cem por cento’ (para) gays 

e um crescimento de espaços gay-friendly, os quais, por sua vez, não são ‘cem por 

cento’, já que são ‘ambientes’ ‘simpatizantes’. As escolhas desses dois significantes 

nos remetem, mais uma vez, a alguns sentidos dicionarizados de gay-friendly 

explorados no capítulo anterior. Como vimos, o dicionário Oxford (on-line) trabalha a 

acepção de gay-friendly relacionando-a, em parte, a um ambiente que pode ser 

considerado acolhedor, agradável ou seguro – simpatizante? – para homossexuais.  

Em SD3, ‘ambiente’ e ‘local’ são postos numa relação sinonímica, e essas 

escolhas não são aleatórias: conforme Pêcheux ([1975] 2009), o sentido das palavras 

tem caráter material, isto é, é determinado pelas posições que os sujeitos sustentam 

em suas condições de produção em um processo histórico. Nesse sentido, muito 

embora seja possível alinharmos ‘ambiente’ e ‘local’, essa relação não se dá de modo 

transparente porque há um atravessamento ideológico que determina todo processo 

discursivo dentro de uma formação discursiva. É essa posição teórica que faz com 

que pensemos quais sentidos são produzidos ao usar um termo e outro. ‘Local’ 

vincula-se a um modo de compreensão do espaço como uma circunscrição – como 

uma área, sobretudo física, delimitada... campo das medidas, como vimos em Orlandi 

(2003) – e parece ser mais abrangente. ‘Ambiente’, por sua vez, reclama outros 
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sentidos. Dentre eles, o de que se trata de um meio no qual se vive; uma condição 

material e imaginária na qual o sujeito está imerso. De um local, é possível sair mais 

facilmente; de um ambiente, não: ele circunda, engloba, invade. Por isso o acesso de 

saída é mais árduo. Esses sentidos, longe de serem os únicos, têm sua determinação 

feita na e pela história, por algo que fala antes, alhures, independentemente 

(PÊCHEUX, [1975] 2009). Além disso, seus sentidos só podem ser determinados 

quando postos em relação: ao que é dito, ao que não é, ao que poderia ser e não foi, 

ao que mesmo não dito (ausência) produz sentido (presença).  

No que diz respeito ao significante ‘simpatizante’, entendemos que ele 

funcione como glosa (AUTHIER-REVUZ, [1982] 2004; 1998) de ‘gay-friendly’: é a 

palavra que vem, como deslizamento, na sequência deste significante, entre 

parênteses: “[...] ambientes chamados ‘gay-friendly’ (simpatizantes)”. Sobre 

deslizamento, lemos em Orlandi (2010a, p. 53, negritos nossos): 

 
Sujeito à falha, ao jogo, ao acaso, e também à regra, ao saber, à necessidade. 
Assim o homem (se) significa. Se o sentido e o sujeito poderiam ser os 
mesmos, no entanto escorregam, derivam para outros sentidos, para 
outras posições. A deriva, o deslize é o efeito metafórico, a 
transferência, a palavra que fala com outras.  

 
Entendemos que haja naquela formulação um deslizamento metafórico, 

conforme trabalhamos no capítulo 4.2.1 (“Entre aspas, parênteses, apostos...”, p. 

123), que ocorre por meio das aspas e dos parênteses: a posição-sujeito jornalista 

sinaliza um termo estrangeiro por meio do recurso de aspear e atribui ao termo um 

sentido, em português, indicado pelo termo entre parênteses. Assim, ‘gay-friendly’ 

torna-se, por substituição, ‘simpatizante’, mas ainda amarrado à ‘gay-friendly’. Aqui, a 

memória do discurso sobre o espaço para homossexuais no Brasil se atualiza: fala-se 

de gay-friendly colocando este significante em relação com o discurso sobre aquilo 

que é simpatizante.  

Esse deslizamento assim se dá porque há o interdiscurso (PÊCHEUX, [1975] 

2009), o já dito e esquecido, sustentando esse dizer (possível). Por algo que é exterior 

ao sujeito, mas que o afeta – a ideologia –, uma rede de filiações de sentidos se tece. 

‘Gay-friendly’ não significa ‘simpatizante’ de modo evidente, mas somente porque este 

sentido lhe foi determinado naquilo que uma formação discursiva permite, obriga dizer. 

‘Simpatizante’, portanto, é interpretação, trabalho da metáfora no sujeito, amarração. 
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E, como todo significante, está sujeito à deriva de sentidos, à possibilidade de tornar-

se outro ainda.  

Em SD3, os efeitos de sentidos que ‘simpatizante’ produz estão postos em 

relação ao ‘ambiente’ assim chamado. Um sentido historicamente estabilizado para o 

termo ‘simpatizante’ é encontrado em Houaiss (2009) e vincula-se ao campo da 

política, daquele que simpatiza ou apoia uma causa sem, entretanto, defender sua 

posição política. Um tipo de engajamento enfraquecido, sem laços. Nesse caso, 

consideramos que se, por um lado, ‘simpatizante’ aproxima-se de muitos dos sentidos 

que ‘gay-friendly’ e ‘friendly’ produzem, como os sentidos de afeição, de acolhimento, 

de uma forma de comportamento que tende a ser agradável, por outro, o significante 

‘gay-friendly’ não produz esse efeito de sentido que diz da política que ‘simpatizante’ 

produz. Não são mesmo os mesmos sentidos. 

Ora, feitas as reflexões acima, podemos começar a atar alguns fios. No 

discurso do portal de notícias on-line, constrói-se uma equação que podemos 

desdobrar em enunciados:  

i) Se um espaço não é ‘cem por cento’ gay, é gay-friendly;  

ii) Ser gay-friendly é não ser ‘cem por cento’, é não ser completo, é não 

ser maioria; 

iii) Se os espaços ‘cem por cento’ gays não são maioria, os espaços gay-

friendly também não o são, mesmo que estejam em ascensão; 

iv) A maioria, por conseguinte, continua sendo de espaços unfriendly.  

Uma hipótese que aqui se coloca é a de que os avanços possibilitados pelos 

movimentos LGBT em relação à causa promoveram uma entrada maior dos sujeitos 

homossexuais em espaços que outrora lhes eram negados. Conforme lemos em 

Foucault ([1976] 2015) na introdução deste trabalho (p. 17-ss), historicamente as 

sexualidades “ilegítimas”, isto é, as que não seguiam o modelo burguês da família 

conjugal constituída por homem e mulher, foram relegadas ao encobrimento e ao 

status da anormalidade. Conforme a luta dos movimentos LGBT se agita na história 

reivindicando sentidos outros que signifiquem os sujeitos homossexuais, bissexuais, 

travestis, transexuais e transgêneros, isso faz com que as (so)ci(e)dades 154 

burguesas (capitalistas) lhes cedam espaço. Mas, também consoante Foucault 

([1976] 2015), esse espaço não é todo e muito menos qualquer um.  

                                            
154 Este jogo linguístico é feito por Orlandi (2003). 
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Assim entendidos, os locais ‘cem por cento’ gays não precisariam mais sê-los 

porque haveria uma forma outra de organização do espaço para os sujeitos 

homossexuais: a dos ‘ambientes gay-friendly’, supostamente não exclusivos – nos 

sentidos de (não) serem restritos e ao mesmo tempo de (não) serem excludentes –, 

bem como mais acolhedores, mais ‘simpatizantes’.  

Conforme vimos em SD1 e SD2, ambas incidiam, embora de modos distintos, 

sobre uma questão de dever fazer vinculado a modos de comportamento dos sujeitos 

na atualidade. Com relação à SD3, os sentidos parecem envolver tão somente uma 

questão de espaço. Como comparece ali a questão do sujeito e seu comportamento? 

Ora, dizer do espaço implica dizer também dos sujeitos que nele estão (ou 

não), que o ocupam (ou não) e como (não) o fazem. Em outros termos, implica dizer 

de que formas os sujeitos sociabilizam, em suas práticas, com esse espaço. 

Considerando que o que se diz o é feito a partir de uma posição de sujeito que habita 

uma determinada formação discursiva.  

Quando o portal de notícias on-line G1 diz sobre os espaços para 

homossexuais, ele o faz buscando um lugar de autoridade, que é sustentado, em SD3, 

pela Riotur, a empresa de turismo municipal do Rio de Janeiro. Embora pareça apenas 

reportar dados de terceiros, como se houvesse uma superfície meramente 

informativa, o portal, por suas escolhas de significantes e pelo encadeamento 

discursivo, vai produzindo sentidos que dizem da posição-sujeito jornalista e que 

dizem sobre o sujeito homossexual. Nessa continuidade, acreditamos se tratar 

também, embora de forma menos evidente se comparadas às SDs 1 e 2, de uma 

questão de um dever fazer do sujeito, sobretudo na relação do sujeito com o espaço. 

Novamente, trata-se de indicar um a frequentar (ambientes simpatizantes ao invés de 

locais 100% gays), um a fazer (estar de acordo com uma tendência, por exemplo). 

Uma observação relevante, com relação à SD3, é que o recorte é feito de uma 

matéria cuja pauta, ao contrário das matérias das quais recortamos as primeiras duas 

sequências discursivas, poderia ser considerada quente. Segundo Dela Silva (2015, 

p. 225, nota 7): “São consideradas pautas quentes aquelas que geram notícias e/ou 

reportagens que ganharão prioridade de circulação, por atenderem aos critérios de 

ineditismo e impacto junto aos leitores.” No caso desta sequência discursiva (SD3), a 

matéria discorre sobre o título de “melhor destino gay” recebido pela cidade do Rio de 

Janeiro no dia 2 de novembro de 2009, o que caracterizaria um motivo para a 
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produção da notícia do dia 3 de novembro. Por outro lado, lê-se no entorno da notícia 

do portal G1 que questões outras, as quais não dizem respeito ao recebimento do 

título de “melhor destino gay”, comparecem, sobretudo relacionadas a formas de 

comportamento dos sujeitos homossexuais na atualidade, como mostraremos abaixo 

em SD4. Isso justificou, para além das análises feitas acima, a escolha desta matéria 

para esta seção, e nos fez notar como a questão do sujeito na atualidade se 

materializa neste objeto discursivo. 

Um dos elementos laterais encontrados na mesma matéria do portal de 

notícias on-line G1 é a sequência discursiva abaixo, que vem inserida no corpo do 

texto: 

 

SD4:  
Bandeira marca área LGBT na Praia de Ipanema (Foto: Liana Leite/ Arquivo 
G1) (G1, 3 nov. 2009).  

 
Considerando-se os efeitos de sentidos depreendidos em SD3 recortados da 

mesma matéria – isto é, os espaços e os não espaços (para) homossexuais –, 

queremos analisar como a SD4, composta pela fotografia e pela legenda, produz 

sentidos, isto é, como esses sentidos se vinculam aos produzidos em SD3 e como 

dizem, ainda, de um dever fazer, que se desloca para um dever estar, dos sujeitos 

homossexuais.  

Para pensarmos estas questões, vamos brevemente tecer algumas 

considerações sobre a fotografia no discurso jornalístico.  

Diferentemente do que propõem teorias como a do fotojornalismo155, que 

trabalha uma noção da fotografia que noticia, isto é, da fotografia que teria o poder de, 

                                            
155 De acordo com Sousa (2002): “No fotojornalismo, a fotografia está para informar objetivamente, 
transmitir uma informação por meio de uma imagem que tenha como função avalizar ou comprovar 
uma notícia”. Sousa (ibidem, p. 8, negritos do autor) diz também que, “De qualquer modo, [...] a 
finalidade primeira do fotojornalismo, entendido de uma forma lata, é informar”. O tratamento da 
foto, isto é, enquadramento, luz, elementos presentes/ausentes, etc., tomado como natural uma vez 

http://g1.globo.com/Noticias/Rio/foto/0,,21797402-EX,00.jpg
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por si só, transmitir uma informação e tudo dizer, da posição da Análise de Discurso 

francesa compreendemos como esse trabalho é um efeito imaginário, ideológico, que 

atravessa a linguagem (verbal ou imagética) no discurso jornalístico. Do lugar teórico 

que ocupamos, operamos com uma noção de fotografia como linguagem cuja 

materialidade significante (ORLANDI, 2012a) é determinada pelas condições de 

produção. Por isso, não é nem evidente, nem transparente, nem retrato do real; é 

discurso.  

Não obstante, o efeito de evidência que a fotografia produz tem sua eficácia. 

Consoante Dubois (1993, p. 25, negritos nossos): 

 
Existe uma espécie de consenso de princípio que pretende que o 
verdadeiro documento fotográfico “presta contas do mundo com 
fidelidade”. Foi-lhe atribuída uma credibilidade, um peso de real bem 
singular. E essa virtude irredutível de testemunho baseia-se principalmente 
na consciência que se tem do processo mecânico de produção da imagem 
fotográfica, em seu modo específico de constituição e existência: o que se 
chamou de automatismo de sua gênese técnica. Se admitimos muitas vezes 
com bastante facilidade que o explorador pode relativamente fabular quando 
volta de suas viagens e elaborar, [...] ao contrário, a fotografia, pelo menos 
aos olhos da doxa e do senso comum, não pode mentir. Nela a 
necessidade de “ver para crer” é satisfeita. A foto é percebida como uma 
espécie de prova, ao mesmo tempo necessária e suficiente, que atesta 
indubitavelmente a existência daquilo que mostra. 

 
É essa posição problematizada por Dubois (1993) que permite, por exemplo, 

a existência da máxima: “uma fotografia vale por mil palavras”, efeito de sentido que 

atravessa a prática jornalística de um modo geral e com a qual alguns sujeitos em 

posição de jornalistas podem se identificar, sobretudo, acreditamos, pelo efeito de 

evidência que a fotografia produz. Todavia, nosso posicionamento teórico é o de que 

os fotógrafos (dos meios de comunicação) assumem uma posição discursiva que se 

liga a um meio de comunicação, por sua vez também composto por sujeitos que se 

filiam a uma formação discursiva e que estão assujeitados ao que podem e devem 

dizer numa determinada conjuntura a partir da posição que ocupam. Nossa colocação 

se aproxima do que considera também Dubois (1993, p. 15, itálicos do autor, negritos 

nossos): 

 
A foto não é apenas uma imagem, [...] é também, em primeiro lugar, um 
verdadeiro ato icônico, uma imagem, se quisermos, mas em trabalho, 

                                            
que a câmera é um dispositivo mecânico (ou, atualmente, digital), corrobora uma suposta ‘transparente’ 
transmissão de informação, nesse sentido. O fotojornalismo lida com uma noção de fotografia próxima 
à noção de uma língua autossuficiente, isto é, da língua que preenche tudo, que pode significar por si 
mesma. 
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algo que não se pode conceber fora de suas circunstâncias, fora do jogo 
que a anima sem comprová-la literalmente: algo que é, portanto, ao 
mesmo tempo e consubstancialmente, uma imagem-ato, estando 
compreendido que esse “ato” não se limita trivialmente apenas ao gesto da 
produção propriamente dita da imagem (o gesto da “tomada”), mas inclui 
também o ato de sua recepção e de sua contemplação. A fotografia, em 
suma, como inseparável de toda a sua enunciação, como experiência de 
imagem, como objeto totalmente pragmático. Vê-se com isso o quanto esse 
meio mecânico, ótico-químico, pretensamente objetivo, do qual se disse 
tantas vezes no plano filosófico que ele se efetuava “na ausência do 
homem”, implica de fato ontologicamente a questão do sujeito, e mais 
especialmente do sujeito em processo. 

 
Além disso, consoante Soares (2006, p. 172-173, itálicos do autor, negritos 

nossos), 
 

As fotografias [...] produzem sentidos. Mas esses sentidos são construídos 
[...] a partir do seu diálogo com o verbal, porque ela “não vale por mil 
palavras” e não é a prova definitiva do que ali está enquadrado, apesar 
de, da mesma forma como o discurso jornalístico, se pretender objetiva, 
neutra, imparcial e verdadeira. 

 
Ora, em SD4, a fotografia, destacada da legenda, poderia produzir muitos 

(outros) sentidos, mas ela não significa fora de suas condições de produção, isto é, já 

há uma memória para e sobre ela. Compreende, portanto, os sujeitos em como são 

afetados pela história. Não há isenção no que diz respeito à fotografia.  

Para além disso, no discurso jornalístico há um verbal que circunda: “em se 

tratando de fotografias/ilustrações que acompanham o texto da imprensa, somos 

tomados pela linguagem verbal desse veículo de comunicação de tal maneira que a 

leitura realizada parte dessa linguagem” (SOARES, 2006, p. 177). 

Compreendida desta forma, nossa análise da SD4 leva em consideração que 

a fotografia da bandeira produz sentidos a partir também do que é dito na legenda, 

uma vez que a materialidade verbal impõe e desloca sentidos a todo o tempo. 

Um dos efeitos de sentidos produzido a partir da legenda em relação à 

fotografia em SD4 – “Bandeira marca área LGBT na Praia de Ipanema” – é dado pela 

omissão de um artigo indefinido antes do substantivo ‘bandeira’. Segundo Cunha e 

Cintra (2007), o artigo indefinido tem uma função de dar a conhecer um objeto ou um 

ser. Não havendo, em SD4, um adjetivo ou uma locução adjetiva que qualifique a 

bandeira de que se fala – a da fotografia –, caso no qual poderíamos considerar uma 

formulação como: ‘A bandeira do arco-íris marca área...’, consideramos que a 

formulação que se faz na legenda poderia, nesse caso, vir precedida pelo artigo 

indefinido ‘uma’, como em: ‘Uma bandeira marca área...’ ou ‘Uma bandeira do arco-

íris marca área...’. Um dos efeitos de sentidos que esses não ditos produzem toca 
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numa questão de indeterminação. Pêcheux ([1975] 2009), ao trabalhar a não-

saturação do sentido, isto é, sua indeterminação, diz que esse fenômeno é encontrado 

no discurso jurídico, no qual assume uma generalidade com caráter de lei, bem como 

no “funcionamento ‘cotidiano’ das noções gerais [...] e, finalmente, no funcionamento 

(científico) do conceito [...]” (p. 97-98, aspas do autor). Ora, não dizer de que bandeira 

se trata, na legenda, é indefinir – sem que se lance mão de um artigo indefinido – que 

memória é aquela que liga uma bandeira (a do arco-íris) a uma área (‘área LGBT’). A 

fotografia, entretanto, tem o efeito de trabalhar essa memória: nela produz-se um 

efeito de sentido – possibilitado pela recorrência e circulação dessa bandeira, em sua 

materialidade histórica, ligada aos movimentos LGBT – de que a bandeira arco-íris é 

o que vincula um objeto simbólico a um sujeito que se identifica com aquele espaço 

também por meio da bandeira.  

Se a fotografia em SD4, por um lado, mobiliza essa memória entre uma 

bandeira, um espaço e os sujeitos que nele se inscrevem/são inscritos, por outro, uma 

questão encontrada em SD4 diz respeito à sua composição em relação à matéria do 

portal de notícias on-line G1.  

Como dissemos anteriormente, a matéria diz sobre um “título de melhor 

destino gay” conquistado pela cidade do Rio de Janeiro em 2009 e fala, conforme a 

SD3, sobre os espaços – exclusivos, excludentes, gay-friendly, simpatizantes, 

unfriendly – (para) homossexuais. O que se fala desses espaços está determinado 

pela notícia do título de melhor destino gay.  

Se há, consoante a discussão que traçamos acima, um imaginário de que as 

fotografias acompanham o texto da notícia para esclarecê-los, ou seja, que elas 

trazem elementos que ilustrem, que comentem as notícias, no caso de SD4 a 

fotografia que é empregada para cumprir essa ‘função’ diz pouco do título de melhor 

destino gay conquistado pelo Rio de Janeiro. O recorte de uma bandeira que marca 

um espaço – “área LGBT” – dentro de outro espaço – “na Praia de Ipanema” – numa 

cidade (conforme os sentidos que a legenda atribui à fotografia) pode, aliás, significar 

qualquer relação com um título honorífico atribuído? 

A partir dos efeitos de sentidos produzidos nas SDs 3 e 4, acreditamos que o 

discurso jornalístico, em sua posição de querer dar a saber sobre o mundo (MARIANI, 

1998), gerencie gestos de interpretação (ORLANDI, 2012a) e, assim, filiem sentidos 

como os da bandeira que marca uma “área” LGBT, remetendo-o a sentidos outros 
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sobre a presença de espaços (para) homossexuais que ratifica um título conquistado 

pela cidade do Rio de Janeiro. No entanto, consoante nossa reflexão no capítulo 2.5.1 

(“Do discurso jornalístico impresso”, p. 38), este constitui um processo de ‘digerir’ para 

e pelos leitores aquilo sobre o que se fala (MARIANI, 1998). A fotografia, portanto, 

pode(ria) ser qualquer uma, desde que nela se identificasse um elemento que 

signifique um lugar de sujeito LGBT. Não à toa, é uma fotografia de arquivo, isto é, do 

arquivo do portal de notícias on-line G1, como é possível ler na legenda, entre 

parênteses: “Foto: Liana Leite/ Arquivo G1” (SD4).  

É essa construção de um lugar de sujeito LGBT que abre para um outro efeito 

de sentido produzido em SD4. Lê-se, na legenda: “Bandeira marca área LGBT na 

Praia de Ipanema”. Entendemos que ‘Marcar uma área’ poderia significar, aqui, um 

espaço que é político, no sentido de que é dividido, isto é, atravessado pelos sentidos 

que nessa divisão o legitimam enquanto um espaço para sujeitos. 

A partir de nossos investimentos analíticos até aqui, consideramos que os 

efeitos de sentidos produzidos nas sequências discursivas 1-4 apontam para formas 

de organização na/da cidade que encerram espaços para os sujeitos (mas, é 

importante dizer, nunca dos sujeitos), tais como em: “destinos ideais para o público 

gay”, em SD1, “locais 100% gays”, “ambientes chamados ‘gay friendly’ 

(simpatizantes)”, em SD3, relações entre as bandeiras e os espaços, em SD2 e SD4. 

Comparece aí também uma memória (cf. capítulo 3.1.2, “Sujeitos em fuga... e em 

rota”, p. 97) dos agrupamentos que historicamente constituíram para os 

homossexuais, por um lado, formas sociais de (sobre)vivência – nos bares gays, cafés 

gays, boates gays, etc. (ERIBON, 2008) – e, por outro, um desdobramento que esses 

agrupamentos tiveram também para a formação de guetos homossexuais (FRANÇA, 

2006; WITTMAN, 1970), isto é, espaços marcados, identificados, onde era possível 

ser (sujeito) homossexual.  

No início de nosso percurso neste trabalho, vimos com Foucault ([1976] 2015) 

que, no espaço social, desde a época vitoriana (séc. XIX), só uma sexualidade era 

reconhecida: a heterossexual. Até a nossa contemporaneidade, a regulação da 

sexualidade passa por esse reconhecimento da heterossexualidade como a 

sexualidade padrão, ‘normal’. Tudo o que foge a esta suposta normalidade sexual 

precisa ser contido e cercado. Assim é que o homossexual passa de sujeito a rejeito: 

nada escapa à sua sexualidade. E a ele cabem apenas os espaços onde não 
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incomode, como diz Foucault (ibidem), aquela normalidade: o fora da (so)ci(e)dade – 

normativa, heterossexual, burguesa –, ainda que esse fora seja mesmo no seu 

interior. 

Entendemos que essa circunscrição do espaço na/da cidade, afetada pelo 

ideológico e investida pelos sentidos que trouxemos acima constituem, a partir de 

nosso gesto de análise, espaços nos quais há um atravessamento do político e, por 

conseguinte, nos quais as instituições deveriam estar presentes. No curso da história 

da homossexualidade (e aqui estamos considerando apenas a história recente, isto é, 

após 1969), o espaço dos sujeitos homossexuais, todavia, foi aquele marcado pelo 

que de uma jurisdição lhe falta: o discurso jurídico não lhe contempla, as instituições 

estão ausentes. Essa falta, aliás, foi o que possibilitou a formação do que se 

denominou gay ghetto (ERIBON, 2008; FRANÇA, 2006; MACRAE, 1983), com uma 

institucionalização própria que se desenvolvia a despeito do barramento social dos 

sujeitos homossexuais156. Iremos nos debruçar mais detidamente sobre esta questão 

adiante (ver p. 193), mas desde já vale dizer que isso sinaliza para um atravessamento 

do que Orlandi (2012b) define como políticas públicas urbanas: a construção 

ideológica sobre os espaços e sobre o sujeito no imaginário citadino é determinada 

também pela forma como essas políticas públicas urbanas comparecem. E conforme 

vimos anteriormente (p. 74) com Orlandi (ibidem), esse imaginário citadino tem, na 

contemporaneidade, duas formas ideológicas: uma que carrega um mito de 

completude da sociedade integrada e organizada (mas que deixa um resto, isto é, 

aquilo que fica fora dessa sociedade) e outra que, numa perspectiva neoliberal, produz 

a marginalidade.  

Falamos, portanto, de um imaginário acerca do espaço do/no urbano, ou, em 

outros termos, de espaço urbano imaginário. A cidade enquanto espaço público social 

no qual se produzem espaços outros (públicos, privados) nos quais sujeitos – no 

nosso caso, sujeitos homossexuais – experimentam sentidos157, podem (se) significar 

a partir da posição que ocupam nesse imaginário. Se a bandeira, em SD4, ‘marca 

uma área’, e esta área não é qualquer uma, mas uma área LGBT, constrói-se, no 

discurso jornalístico do portal de notícias on-line G1, um sentido de espaço no qual o 

                                            
156 Cf. capítulo 3.1.3, “O gueto como o lugar do outro”, p. 104. 
157 A formulação é de Orlandi (2010c). 
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ideológico se inscreve, um algo que de-limita simbolicamente um espaço para os 

sujeitos LGBT.  

Os sentidos produzidos em SD4, tomando suas materialidades verbal e 

imagética, ainda se desdobram: se consideramos que nessa sequência discursiva se 

produz o sentido de que a bandeira demarca um espaço “na Praia de Ipanema”, e que 

este espaço é, imaginariamente, uma “área LGBT”, é possível compreender que, 

posta em relação à matéria do portal G1 que noticia que a cidade do Rio de Janeiro 

recebeu o título de “melhor destino gay do mundo”, há em SD4 uma contradição, que 

poderíamos compreendê-la ainda da seguinte forma: se a bandeira arco-íris traça um 

espaço para sujeitos homossexuais na cidade, e este espaço na cidade não é todo, 

mas restrito, apenas por um efeito metonímico poderíamos considerar que a cidade 

do Rio de Janeiro é o “melhor destino gay do mundo”, porque esse ‘destino’ gay não 

é toda a cidade, mas partes, recortes dentro dela. Não é dito na matéria, por exemplo, 

que no mesmo ano de 2009 foram registradas no Brasil 198 mortes por crime 

homo(trans)fóbicos, 8 deles no Estado do Rio de Janeiro158. Não se diz, também, 

sobre outros casos de agressão homofóbica que não entram para as estatísticas pela 

ausência de legislação específica para esse tipo de crime159. Haver um espaço na 

cidade para sujeitos homossexuais não significa haver segurança para eles em toda 

ela, o que poderia até mesmo pôr em xeque o sentido de melhor destino gay do 

mundo. 

Da discussão que pusemos até aqui, compreendemos como o espaço diz do 

sujeito. Nessa direção, queremos ainda avançar sobre de que modo dizer do espaço 

é dizer também de uma questão de um dever fazer/dever se comportar do sujeito.  

                                            
158 O relatório anual de mortes por crimes homo(trans)fóbicos é feito pelo Grupo Gay da Bahia (GGB). 
No Brasil, a homofobia não é crime, e o Projeto de Lei n.º 122/2006, também denominado lei anti-
homofobia, apresentado pela então deputada Iara Bernardi (PT-SP), foi arquivado pelo Congresso 
Nacional Brasileiro em 2015. Pela ausência de legislação sobre o assunto, não há estatísticas oficiais 
sobre os crimes homofóbicos no Brasil. 
159 No Estado do Rio de Janeiro, foi aprovada, em 15 de julho de 2015, a lei n.º 7041, que “Estabelece 
penalidades administrativas aos estabelecimentos e agentes públicos que discriminem as 
pessoas por preconceito de sexo e orientação sexual e dá outras providências” (on-line, negritos 
nossos). Esta lei, entretanto, compreende apenas os crimes discriminatórios cometidos dentro de 
estabelecimentos, sejam eles públicos ou privados. No texto da lei, lê-se ainda que “o termo ‘sexo’ é 
utilizado para distinguir homens e mulheres, enquanto o termo ‘orientação sexual’ refere-se à 
heterossexualidade, à homossexualidade e à bissexualidade.” (on-line). Não comporta, portanto, os 
sujeitos travestis e transexuais. Disponível em: 
<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/0e48c858ff67abf8
83257e89006b504b?OpenDocument>. Acesso em: 30 jun. 2016. 
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Um dos efeitos de sentidos que se produz em SD4 é o de que, em havendo 

uma área LGBT numa cidade, ela consta como um espaço no qual se pode habitar 

sendo sujeito LGBT. Em SD4, esse efeito é gerado pela fotografia e pela legenda e, 

por isso, produz a evidência de que se trata de um lugar a ser frequentado, uma vez 

que diz do “melhor destino gay do mundo”. Como vimos nas outras sequências 

discursivas analisadas até aqui, é uma determinação de um dever fazer que se atesta 

e assume no discurso dos portais de notícias on-line Terra e G1, no sentido, inclusive, 

de um habit(u)ar(-se). Dias (2004), em sua reflexão acerca do espaço, escreve, de 

modo preciso, que: “a descoberta do espaço configura o sujeito em sua maneira de 

habitá-lo” (p. 30). Novamente faz-se o vínculo entre espaço (urbano) e sujeito. Aliás, 

sobre as formas como o sujeito se comporta em relação a um espaço. A partir de 

nossas análises, essa questão de comportamento estaria também para demarcar que 

espaços o sujeito (deve ou não) faz(er), (deve ou não) frequenta(r).  

A discursividade sobre os sujeitos homossexuais e os espaços (para) 

homossexuais que vai se delineando no discurso dos portais de notícias on-line Terra 

e G1, no que vimos até aqui, encontra regularidade em torno de questões de um 

(re)conhecimento do espaço urbano enquanto possibilidade de prática dos sujeitos. 

Assim compreendemos como dizer do espaço é dizer também de um dever fazer dos 

sujeitos em relação a esse espaço.  

Do portal de notícias on-line Rede Brasil Atual (doravante, RBA), que ocupa, 

como vimos (cf. Quadro 4, p. 136) uma posição numa formação discursiva outra em 

relação aos dois portais anteriormente trabalhados, uma matéria publicada160 em 13 

de junho de 2015 fala sobre como jovens LGBT da periferia da cidade de São Paulo 

ocupam os espaços públicos para viverem suas sexualidades. Em muitos trechos da 

matéria, são feitas entrevistas nas quais os sujeitos LGBT se posicionam a respeito 

do assunto. Desta matéria recortamos a seguinte sequência discursiva: 

 
SD5: Em 2012, ao trocar beijos com um rapaz em uma lanchonete em frente 
ao Centro Cultural Vergueiro, supostamente um território gay-friendly, 
Marcelo [Hailer, jornalista, 33 anos] foi expulso. (RBA, 13 jun. 2015, negritos 
nossos). 

 

                                            
160  Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/107/da-pra-ser-feliz-aqui-3756.html>. 
Acesso em: 1 out. 2015. 
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A produção de sentidos em SD5 se dá, como nas sequências discursivas 

anteriores, a partir da questão do espaço: fala sobre um “território”, entendido, de 

nossa posição teórica, como um espaço público urbano atravessado pelo ideológico, 

investido de sentidos acerca do significante ‘gay-friendly’, nesta SD, em itálico. 

Conforme Authier-Revuz ([1982] 2004), os itálicos também marcam na escrita 

do sujeito um discurso outro (ver p. 125), abrindo um nível na enunciação que põe um 

dizer à distância, mostrando a heterogeneidade. Em SD5, o itálico no significante ‘gay-

friendly’ produz como efeitos de sentidos que se trata de palavra estrangeira: vem de 

outra língua, do inglês. E também significa que concerne um discurso do outro.  

Ora, nesta sequência discursiva, de um lado, o espaço gay-friendly ganha 

margens: é composto por “uma lanchonete em frente ao Centro Cultural Vergueiro”; 

de outro, tem sua existência questionada, por se tratar apenas “supostamente” de “um 

território gay-friendly”. No fio do discurso – isto é, nas relações estabelecidas no 

intradiscurso, enquanto “o funcionamento do discurso com relação a si mesmo” 

(PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 153) – de SD5, os efeitos de sentidos que evidenciam 

essa sustentada suposição são construídos pela própria formulação que diz que o 

sujeito de quem se fala, Marcelo, “foi expulso” de um espaço no qual, hipoteticamente, 

não deveria ser. Compreende-se que esse espaço, o “território gay-friendly”, ao 

contrário, deveria ser amigável, como lemos em outro fragmento da mesma matéria 

do portal de notícias on-line RBA, do qual recortamos a próxima SD:  

 
SD6: Os ataques em São Paulo que ganham visibilidade ocorrem justamente 
nas regiões consideradas friendly, amigáveis [...]. (RBA, 13 jun. 2015, 
negritos nossos). 

 
Em SD6, glosa o significante ‘friendly’ deslocando-o para o significante 

‘amigáveis’. Os efeitos de sentidos daí decorrentes partem dessa posição. 

Recuperamos, aqui, nossa reflexão feita na seção anterior a respeito dos significantes 

‘gay-friendly’ e ‘friendly’: conforme o dicionário Longman (2004), friendly, em inglês, 

produz sentidos i) de comportamento, de modos de se comportar em relação a 

alguém; ii) de amizade; iii) de não guerra, de não hostilidade; iv) de algo que se 

aprende ou se usa com facilidade. Em resumo, sentidos que compreendem modos de 

estar na (so)ci(e)dade, de estar entre sujeitos: comportamento(s). 

Assim podemos compreender como o efeito de sentido de estar num “território 

gay-friendly” e ser “expulso” constitui – ou não – uma contradição. Se um espaço é 
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“amigável” a um determinado sujeito, este sujeito deveria ter ali suas práticas sociais 

asseguradas. Isto não é o que ocorre em SD5, na qual se lê que um homem beijar 

outro homem significa uma expulsão, e também em SD6, onde se lê que ataques a 

sujeitos LGBT ocorrem (até mesmo) em espaços considerados friendly. Isso nos 

encaminha a uma questão em relação a segurança que põe em cheque a própria 

denominação (gay-)friendly. Trataremos dela no próximo capítulo. 

Compreendemos, a partir dos efeitos de sentidos que se produzem nas SDs 

5 e 6, que os espaços denominados gay-friendly não asseguram, apenas pelo efeito 

de evidência de sua denominação, que neles possa haver práticas sociais de 

(con)vivência sem consequências. Os sentidos produzidos nas SDs 1 a 4, postos em 

relação, ficam comprometidos, porque, conforme vemos nas SDs 5 e 6, os espaços 

gay-friendly não são nem amigáveis, nem ‘destinos ideiais’, nem ‘100%’ (para) 

homossexuais, nem significam que haverá ali liberdade de poder ser – comportar-se 

como – um sujeito LGBT, porque há, inclusive nesses espaços, tipos de 

comportamentos que são, ou não, permitidos. Toca-se, portanto, também nas 

questões de interdição do comportamento. 

Nas SDs 1 a 4, nada é dito sobre expulsões ou ataques, como lemos nas SDs 

5 e 6; os espaços gay-friendly, nas primeiras, são discursivizados de modo que seus 

sentidos são, em geral, positivos: sugerem acolhimento, sugerem lugares a se 

frequentar. Nas últimas, esses sentidos são postos à prova, problematizando os 

efeitos de sentidos que se constroem sobre esses espaços.  

Consideramos que essas contradições sejam marcadas pelos lugares 

ideológicos que os portais de notícias on-line ocupam numa determinada realidade. 

Trata-se ainda, como diz Courtine ([1981] 2009), de práticas associadas a esses 

lugares postos em relação, porque eles são determinados pelas relações de classes. 

As condições de produção que atravessam o discurso de cada portal de 

notícias on-line nos permitem compreender ainda alguns sentidos outros. Se, 

conforme vimos nas SDs 1 e 2 (Terra) e 3 e 4 (G1), o que se diz sobre o sujeito 

homossexual e o espaço (para) ele – gay-friendly – é evidenciado por uma questão 

de dever fazer, de (modo de) comportamento, as SDs 5 e 6 (RBA), por sua vez, 

acenam justamente para como esses espaços hipoteticamente amigáveis são 

permeados por outros sentidos: de violência, de insegurança, de aversão, de ódio. A 

partir de nossas análises nessa seção, pudemos observar como os portais de notícias 
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on-line Terra e G1, pertencentes a grandes corporações de mídia, portanto detentoras 

de grande capital, produzem sentidos a partir de uma formação discursiva na qual os 

espaços urbanos para homossexuais são postos como evidentes: eles estão aí, para 

serem frequentados; dessa posição, não cabe problematizar esses espaços. Esse 

questionamento só é possível – como nas SDs analisadas do portal RBA, que falam 

de uma expulsão num espaço supostamente gay-friendly (SD5), que deveria ser 

“amigável” (SD6) – porque o lugar ideológico ocupado por esse portal é outro. Ele não 

cola, portanto, nos sentidos de um dever fazer, de um dever frequentar, ainda que fale 

também, como nos portais Terra e G1, de sentidos em relação a comportamento dos 

sujeitos homossexuais nos espaços urbanos.  

Em outros termos, ao ocupar uma formação discursiva alternativa em relação 

a uma formação discursiva conservadora/neoliberal, o portal de notícias RBA produz 

sentidos a partir de uma posição na qual é possível colocar em tensão sentidos que 

vão se sedimentando nos portais das grandes corporações de mídia em relação aos 

espaços gay-friendly, especificamente, aqui, no que diz respeito ao comportamento 

dos sujeitos. 

É por meio dessas relações de sentidos, tecidas num macro-recorte em 

distintos portais de notícias on-line, que podemos ver como a discursividade dos 

espaços gay-friendly, no tocante às cidades e aos sujeitos, vai sendo constituída de 

muitas formas. E há, é claro, um silêncio tagarela que também diz. 

Com nossos investimentos de análise nessa seção, pudemos depreender que 

o portal Terra e o portal G1 engendram relações parafrásticas dos sentidos que 

produzem acerca dos espaços gay-friendly. O portal RBA, por sua vez, provoca um 

deslocamento no modo de dizer sobre o espaço, movimentando e reclamando outros 

sentidos. 

Isto posto, passemos ao nosso segundo eixo.  

 

4.4 Em-segurança 
 

Na seção anterior, pudemos depreender como, no discurso dos portais de 

notícias on-line Terra, G1 e RBA, dizer dos espaços para sujeitos homossexuais é 

dizer também de seu comportamento social em relação a esses espaços. Neste 

segmento, nosso enfoque recai sobre uma outra questão, vinculada a efeitos de 



 

159 
 

sentidos de segurança – que, em grande parte, derivam dos sentidos de espaço e 

comportamento já operados – encontrados no nosso corpus.  

Iniciamos a trajetória deste capítulo retomando alguns sentidos dicionarizados 

de gay-friendly. No dicionário Oxford (on-line), o termo ‘gay-friendly’ diz de uma 

empresa ou ambiente considerado ou tencionado a ser acolhedor, agradável ou 

seguro aos homossexuais. Já no dicionário Longman (2004), alguns sentidos 

parafrásticos (em relação ao adjetivo friendly) comparecem: numa das acepções (ver 

p. 133) lemos que o termo significa não estar em guerra, ou que não se opõe a você. 

Poderíamos glosar, portanto, que gay-friendly seria não estar em guerra com os 

homossexuais ou então não se opondo aos homossexuais.  

Em nosso corpus, as sequências discursivas que dizem de segurança 

comparecem com regularidade. Para seguirmos nosso percurso de análise, 

mobilizaremos, então, sequências discursivas encontradas em três portais de notícias: 

 
Quadro 5: Dos portais de notícias on-line que dizem de sentidos em relação a segurança (sequências 

discursivas recortadas para análise) 
 

eixo: segurança 

FD conservadora/neoliberal: grandes corporações 
midiáticas (portais) 

FD progressista/democrática: 
alternativos (portais) 

G1 Terra Rede Brasil Atual 

 

Iniciamos por trazer uma sequência discursiva recortada de matéria 

publicada161 em 6 de setembro de 2013, no portal de notícias on-line G1: 

 
SD7: Enquanto houver preconceito contra gays no país, será necessário ter 
hotéis, companhias aéreas e passeios que se declarem amigáveis a esse 
público, para que eles tenham garantia de que serão bem tratados durante 
as férias, defende a presidente da Associação Brasileira de Turismo para 
Gays, Lésbicas e Simpatizantes (Abrat GLS), Marta Dalla Chiesa. (G1, 6 set. 
2013, negritos nossos). 

 
Em SD7, uma relação se estabelece no fio do discurso: i) enquanto houver x, 

ii) será necessário ter y, iii) para assegurar z, que poderíamos desdobrar no seguinte 

esquema: 

                                            
161  Disponível em: <http://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2013/09/gay-quer-ser-bem-tratado-
nas-ferias-diz-lider-de-orgao-de-turismo-gls.html>. Acesso em: 16 ago. 2014. 
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x = preconceito contra gays no país  
↓ 

y = hotéis, companhias aéreas e passeios amigáveis ao público gay 
 ↓ 

z = bom tratamento dos gays (durante as férias) 
 

A conjunção subordinativa – ‘enquanto’ – inscreve uma temporalidade162 da 

qual as orações ii e iii dependem. Nesse caso, produz-se uma evidência de que (para 

haver) o ‘bom tratamento dos gays’ (há) demanda (de) ‘hotéis, companhias aéreas e 

passeios que se declarem amigáveis’ porque ‘há preconceito no país’ (no Brasil) numa 

certa temporalidade – a da nossa contemporaneidade –, como poderíamos glosar.  

Isso que se marca no fio do discurso, na própria sintaxe da SD7 são efeitos 

ideológicos que estabelecem estas (e não outras) relações de sentidos: o sujeito que 

assume a posição jornalista significa nessas condições determinadas e a forma como 

é atravessado pela ideologia, que constitui seu dizer, se atualiza naquilo que diz, ou, 

aliás, em um seu “saber/poder/dever dizer” (ORLANDI, 2010a, p. 53). 

São as condições determinadas do dizer da posição jornalista que fazem com 

que uma relação de demanda em SD7 se construa: para que o sujeito gay – não se 

fala em lésbicas, bissexuais, transexuais e transgêneros – seja bem tratado, é preciso 

que haja hotéis, companhias aéreas e passeios (que se declarem) amigáveis. E, 

nesse processo discursivo, produz-se um sentido de que por meio das empresas há 

‘bom tratamento’ e, por conseguinte, não há mais preconceito.  

Os efeitos de sentido que sustentam essa posição são produzidos também 

em outra sequência discursiva da mesma matéria: 

 
SD8: Desde 2004, quando foi criada, a Abrat GLS cadastra empresas que 
queiram receber o selo “gay-friendly”. Elas assinam um termo de ética se 
comprometendo a atender esse público sem preconceito. Para Marta 
Dalla Chiesa, muitos gays dão preferência a esses lugares para evitar 
situações desagradáveis.  (G1, 06 set. 2013, aspas do portal de notícias, 
negritos nossos). 

  
Podemos compreender, a partir de SD8, que “hotéis, companhias aéreas e 

passeios que se declarem amigáveis” (SD7) aos sujeitos gays estão inscritos no que 

é produzido como sendo ‘empresas gay-friendly’, no interior de uma formação 

                                            
162 Cunha e Cintra (2007) classificam-na como conjunção subordinativa temporal. 
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discursiva neoliberal na qual se inscreve o portal de notícias on-line G1. Funcionam, 

pois, como partes constituintes de um conjunto. Esse conjunto – hotéis, companhias 

aéreas, passeios – é enredado como circunscrevendo espaços imaginários nos quais 

os sujeitos gays poderiam ter suas práticas sociais. Mas enquanto um hotel tem uma 

marcação física delimitada, companhias aéreas e passeios não a têm. Isso contribui 

para uma posição que assumimos em relação ao espaço: a de que dizer gay-friendly 

não implica dizer necessariamente de espaços físicos delimitados, mas também de 

práticas dentro desses limites espaciais/territoriais, como a prática empresarial que 

oferece serviços, tal como os ditos passeios e companhias aéreas.  

Materializam-se em SD8 ao menos duas acepções de gay-friendly 

encontradas no dicionário Oxford (on-line): a de se tratar de i) uma empresa que 

tenciona ser ii) acolhedora, agradável, segura, ou, pelo deslizamento do significante, 

amigável aos sujeitos homossexuais. Em SD7, ser amigável significa não haver 

preconceito contra gays. À vista disso, derivam daí mais sentidos dicionarizados, já 

que ‘não haver preconceito’ pode deslizar para ‘não haver oposição a’, como 

encontramos no dicionário Longman (2004). 

O que se diz nas SDs 7 e 8 nos permite compreender como os efeitos de 

sentidos produzidos circundam uma questão de segurança dos/para os sujeitos 

homossexuais. Em SD7, isso se materializa quando é dito que a demanda por hotéis, 

companhias aéreas e passeios é a de ter “garantia de que [os gays] serão bem 

tratados [...]”. Ou seja, um espaço gay-friendly asseguraria a não hostilidade. Em SD8, 

por sua vez, essa questão se mostra quando é dito que as empresas “assinam um 

termo de ética se comprometendo a atender esse público sem preconceito” 

(negritos nossos). Se é preciso ‘declarar-se amigável’ para garantir que os gays serão 

bem tratados ou se é necessário assinar um termo de ética – ou seja, um documento 

no qual há um código de conduta para as práticas de uma empresa –  para atender 

homossexuais sem preconceito, isso significa que os homossexuais não são bem 

tratados. Poderíamos nos questionar se os espaços que não são gay-friendly carecem 

de algum “selo” ou termo de ética que os identifique como amigáveis a sujeitos 

heterossexuais. (A resposta certamente seria não.) 

Além disso, um equívoco é observado em SD7. Na esteira de Ferreira (2000), 

entendemos equívoco como o lugar onde a língua se choca com a história, 

desestabilizando o princípio de univocidade da primeira. O equívoco manifesta-se por 
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meio dos lapsos, das falhas, dos deslizamentos de sentido, afetando a regularidade 

do sistema da língua, permitindo que um enunciado possa tornar-se outro, como 

lemos em Pêcheux ([1975] 2009). Ao dizer que os gays querem ter a garantia de que 

serão “bem tratados durante as férias” (negritos nossos), a preposição – “durante” – 

marca um tempo de duração. Os efeitos de sentidos de segurança produzidos ficam 

restritos, encapsulados no tempo das férias; ficam equivocados pela traição da 

preposição que circunscreve o que é dito e põe o dizer em tensão: nos outros períodos 

do ano o homossexual não quer ser bem tratado? Consideramos que esse ponto nos 

leve a um eixo que será trabalhado adiante, o dos sentidos em relação a mercado, e 

voltaremos depois a essa questão. 

Por ora, vamos nos voltar (ainda) sobre os não-ditos. Consoante Orlandi 

(2010a, p. 82-83):  

 
Na análise de discurso, há noções que encampam o não-dizer: a noção de 
interdiscurso, a de ideologia, a de formação discursiva. Consideramos que há 
sempre no dizer um não-dizer necessário. Quando se diz “x”, o não-dito “y” 
permanece como uma relação de sentido que informa o dizer de “x”. [...] o 
que já foi dito mas já foi esquecido tem um efeito sobre o dizer que se atualiza 
em uma formulação. Em outras palavras, o interdiscurso determina o 
intradiscurso: o dizer (presentificado) se sustenta na memória (ausência) 
discursiva. 

 
Para analisarmos como o não-dizer retorna sobre o dito, recortamos da SD8 

o enunciado: “muitos gays dão preferência a esses lugares [gay-friendly] para evitar 

situações desagradáveis” (negritos nossos). Compreendemos que esse enunciado 

acena para uma tensão que se instaura a partir do que é dito, isto é, do que é 

presentificado em SD8, em confronto com um não-dito que se sustenta, por sua vez, 

no interdiscurso. Posto que ausente no intradiscursivo, o não-dito produz efeito no que 

é dito. Desse modo, que não-dito é materializado ao dizer que os gays querem ‘evitar 

situações desagradáveis’? De que situações desagradáveis se trata? Desagradáveis 

para quem?  

Compreendemos que, ao se produzir um efeito de sentido de que há uma 

demanda por espaços gay-friendly para evitar situações desagradáveis, isso implica 

um outro efeito de sentido: o de que os outros espaços são não-gay-friendly, ou seja, 

são gay-unfriendly – não agradáveis, não amigáveis, não seguros, não acolhedores, 

não propícios para os homossexuais. Espaços a não se frequentar por sujeitos 

homossexuais. Dizer ‘situações desagradáveis’ implica, ainda, não dizer outros 

significantes fora do encadeamento parafrástico feito acima. Uma situação 
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desagradável para um homossexual pode significar, historicamente, uma posição de 

sujeito na qual ele é, conforme vimos com Foucault ([1976] 2015) e Eribon (2008), 

afetado (falado) pelo discurso homófobo do outro, ou na qual é posto em posição 

inferiorizada em relação à heterossexualidade, ouve injúrias, tem de refugiar-se longe 

da família e das outras relações sociais mais próximas para escapar da hostilidade, é 

agredido, é morto: ‘situações desagradáveis’ podem resultar, inclusive, em crimes 

motivados por homofobia, e isso até mesmo em lugares gay-friendly, como vimos nas 

SDs 5 e 6, no capítulo anterior.  

Pela posição discursiva que assume numa determinada formação discursiva, 

o sujeito vinculado ao portal de notícias on-line G1 não atualiza, isto é, não presentifica 

em SD8 – porque a formação ideológica que o atravessa lhe barra – esses sentidos 

outros que trouxemos acima.163 Todavia, eles retornam como pré-construído – os 

homossexuais não estão em segurança –, como algo que fala antes e alhures e que, 

mesmo por sua ausência, sustenta o dizer. Aliás, é somente porque há o interdiscurso 

que dizer “evitar situações desagradáveis” é possível.  

Se, em SD8, dizer ‘situações desagradáveis’ é não dizer tantos sentidos 

outros, essa tensão, entretanto, é ‘resolvida’ pela existência de uma empresa – a Abrat 

GLS – que atuaria para dar segurança aos homossexuais. Deste modo, à ‘situação 

desagradável’ bastaria a filiação de empresas e serviços: um dos efeitos de sentidos 

produzido em SD8 é o de que há empresas que querem receber uma marca – um 

“selo” – cuja especificidade está em identificar a empresa como gay-friendly. Assim 

produz-se um efeito de que é o mercado que salvaguarda os sujeitos homossexuais, 

e não a criminalização da homofobia, por exemplo. No site da Abrat GLS164, lemos 

que a missão da empresa é “Incentivar o turismo, lazer e entretenimento dos 

consumidores do mercado GLS, defendendo os interesses e estimulando o aumento 

no volume de negócios de seus associados.” A segurança dos sujeitos homossexuais 

não entra em questão, ou só entra pelo mercado: o consumo e o crescimento dos 

negócios dos associados é o que está em jogo.  

Aliás, o uso da expressão ‘GLS’, que nomeia a empresa, produz um efeito de 

sentido observado no/pelo discurso mercadológico, sobretudo ao se considerar as 

                                            
163  Podemos considerar que a formulação “situações desagradáveis” seja posta em relação ao 
significante “preconceito”, também materializado em SD8. No entanto, consideramos que essa relação 
não seja da ordem do não-dito, mas de um deslizamento de sentido. 
164 Disponível em: <http://www.abratgls.com.br/?page_id=434>. Acesso em: 7 jul. 2016. 
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lutas dos movimentos LGBT pelo reconhecimento das diversidades de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. O acrônimo GLS, utilizado no Brasil, 

é atualmente rejeitado pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (ABGLT) que, em seu Manual de comunicação LGBT, diz: 

 
GLS: Sigla que se popularizou por designar, em uma única sigla, não só os 
“gays” e “lésbicas”, mas também aqueles que, independentemente de 
orientação sexual ou identidade de gênero, são solidários, abertos e 
“simpatizantes” em relação à diversidade LGBT. GLS também é utilizado 
para descrever as atividades culturais e mercadológicas comuns a este 
grupo de pessoas. A sigla GLS é excludente porque não identifica as 
pessoas bissexuais, travestis e transexuais. Dessa forma, não deve ser 
empregada como referência à esfera política das diversas vertentes dos 
movimentos LGBT. (ABGLT, 2010, p. 12, negritos nossos). 

 
Compreendemos, a partir do fragmento acima, como o uso do acrônimo ‘GLS’, 

por um lado, funda uma memória sobre a homossexualidade com um reconhecimento 

pelo mercadológico (ver p. 120-122) e, por outro, apaga uma historicidade de lutas 

político-ideológicas dos movimentos LGBT. Devido a isso, ‘GLS’ é recusado até 

mesmo por esses movimentos sociais. 

Haja vista isto, podemos observar como a empresa Abrat GLS significa os 

sujeitos homossexuais a partir de uma formação discursiva neoliberal na qual, para 

que haja consumo, é preciso haver segurança aos/dos sujeitos que consomem. Trata-

se de posição mercadológica. E esse discurso do mercado é parafraseado pelo portal 

de notícias on-line G1. Ao noticiar, o portal se filia a esses sentidos que a empresa 

produz: não se encontra, nas SDs 7 e 8, nenhuma materialização do acrônimo ‘LGBT’, 

isto é, do termo que produz sentidos no tocante à historicidade das lutas dos 

movimentos LGBT. 

A partir das análises das SDs 7 e 8, compreendemos como os sentidos em 

relação a segurança são produzidos na tensão e no confronto entre ditos e não-ditos. 

Recai-se sobre efeitos de que é possível ser homossexual, mas no espaço que lhe 

cabe, o que significa dizer também ‘não seja gay fora desses espaços’ e, ainda, ‘não 

seja gay fora desses espaços, ou estará numa situação desagradável’, a qual, no não-

dito, diz ‘ou irá apanhar, será atacado, será maltratado’, dentre outras inscrições 

possíveis. Reaparece, pois, a questão do comportamento.  
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O efeito de sentido de que espaços gay-friendly estão vinculados à segurança 

comparece também em matéria publicada165 pelo portal de notícias on-line Terra, da 

qual recortamos a próxima sequência discursiva. Na matéria, é dito, de modo geral, 

como o Uruguai tem atraído turistas homossexuais a partir da adoção, por parte de 

empresas e do governo uruguaio (no que concerne ao turismo), de posicionamentos 

mais “‘gay-friendly’ (amigáveis ou tolerantes com os homossexuais)” (Terra, s/d, aspas 

do portal de notícias) e de investimentos no “setor gay” (idem), nas palavras do portal: 

 
SD9: Sinal desse interesse [no setor gay], foi a inauguração, no fim de 2011, 
no exclusivo balneário Punta del Este de um hotel onde os homossexuais 
são bem vindos [sic] [...]. (Terra, s/d, negritos nossos). 

 
Os efeitos de sentidos produzidos em SD9 indicam que o “interesse” no “setor 

gay” se dá a partir da inauguração de um hotel “para este público”, isto é, o “público” 

homossexual. Tal interesse se comprovaria, segundo o discurso do portal nesta 

sequência discursiva, porque naquele hotel os homossexuais seriam bem-vindos.  

Vamos nos deter sobre o significante ‘bem-vindos’, por considerarmos que ele 

diz dos sentidos em relação a segurança. Iniciamos, para tanto, por alguns sentidos 

dicionarizados. 

Em Houaiss (2009, eletrônico), o termo ‘bem-vindo’ tem as seguintes 

acepções: 

 
adjetivo 
1 que chega ou chegou bem, a salvo 
2 bem acolhido à chegada; bem recebido 
3 bem-aceito num grupo, numa comunidade etc. 
Ex.: estranhos não são b. nesses lugarejos  
 
substantivo masculino 
Uso: informal, jocoso. 
4 aquele que paga ou que dá dinheiro (HOUAISS, 2009, eletrônico). 

 
A partir destas acepções – que são, vale lembrarmos, sentidos mais ou menos 

estabilizados dentro de determinadas formações discursivas – é possível 

compreender como a produção de sentidos em SD9 recupera, no interdiscurso, 

sentidos de segurança: dizer bem-vindo é dizer também chegar a salvo, ser bem 

acolhido, bem recebido, bem-aceito. Esses deslizamentos – que formam uma cadeia 

de sentidos de positividade – falam sempre em relação ao e sobre o sujeito, uma vez 

                                            
165  Disponível em: <https://vidaeestilo.terra.com.br/turismo/uruguai-atrai-cada-vez-mais-turistas-
homossexuais,934a392625237310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 18 out. 2016. 
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entendido que ele é na realidade forma-sujeito, isto é, sujeito a partir de uma 

determinação histórica (ORLANDI, 2012b, 2012c). E conforme discutimos 

anteriormente (ver capítulo 2.8, “O conceito de sujeito ideológico e(m) sua relação 

com o discurso”, p. 69), a forma-sujeito histórica em nossa formação social é a 

capitalista. A fim de desenvolvermos ainda essa questão, vejamos Orlandi: 

 
O modo de interpelação do sujeito capitalista pela ideologia é diferente do 
modo de interpelação do sujeito medieval (E. Orlandi, 1996): se, no sujeito 
medieval, a interpelação se dá de fora para dentro e é religiosa, a 
interpelação do sujeito capitalista faz intervir o direito, a lógica, a 
identificação (E. Orlandi, 1987). [...] O sujeito moderno – capitalista – é ao 
mesmo tempo livre e submisso, determinado (pela exterioridade) e 
determinador (do que diz): essa é a condição de sua responsabilidade 
(sujeito jurídico, sujeito a direitos e deveres) e de sua coerência (não-
contradição) que lhe garantem, em conjunto, sua impressão de unidade e 
controle de (por) sua vontade. Não só dos outros mas até de si mesmo. 
(ORLANDI, 2012c, p. 104, negritos nossos). 

 
Em nossa formação social capitalista, compreendemos a partir de Orlandi, é 

essa determinação histórica do sujeito que produz evidências sobre o que é (e o que 

não é) ser sujeito. Em sua condição moderna de sujeito responsável, cabe-lhe então 

estar em acordo com a forma na qual é reconhecido como sujeito, para que outros lhe 

reconheçam como sujeito. 

Voltando aos sentidos de ‘bem-vindo’, podemos compreender que todo 

sujeito, em sua condição de ser livre e submisso ao mesmo tempo, “livremente se 

submete” a querer ser bem-vindo, isto é, a querer esta prática como um direito. Assim, 

pode identificar-se como sujeito (considerando-se aí sua ilusão de completude). Desta 

forma é que os sujeitos homossexuais na atualidade, como sujeitos-de-direito (cf. 

LAGAZZI, 1998), também querem ter seus direitos assegurados, e isso implica, em 

SD9, em ser bem-vindo numa empresa que, por fazê-lo, reconhece-os como sendo 

sujeitos. 

Contudo, esse reconhecimento, no caso dos homossexuais, é cerc(e)ado: não 

podem ser bem-vindos em todos os espaços, mas naqueles onde cabem. O que 

significa também, conforme vimos nas SDs 7 a 9, naqueles espaços onde consomem. 

Precisamos agora retornar à última acepção de ‘bem-vindo’. Se os sentidos 

deste termo encadeiam uma família de paráfrases cujos sentidos deslizam em torno 

do mesmo, isto é, repetem-se, um outro sentido possível faz deriva: o de que ‘bem-

vindo’ significa “aquele que paga ou que dá dinheiro” (HOUAISS, 2009, eletrônico). 

Encontramos essa acepção também no dicionário Michaelis (on-line): “Aquele que 
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banca a conta; aquele que paga ou que dá o dinheiro.”166 Esse sentido outro, ausente 

no fio do discurso mas já dito e esquecido no interdiscurso, tem seu efeito sobre o que 

é dito em SD9: se o sentido não se fecha, já que está sempre em relação a um outro, 

pode-se compreender que os homossexuais são bem-vindos também porque dão 

dinheiro, pagam, consomem, geram capital. E essa relação, pelo que já vimos, 

comparece nas SDs analisadas até aqui. 

Deste modo, é possível compreender como, tanto no discurso do portal de 

notícias on-line G1 quanto no do Terra, os sentidos em relação a segurança, no que 

diz respeito aos sujeitos homossexuais, repetem-se: são determinados pelo mercado 

e marcam espaços onde se circunscreve uma vivência de sujeitos homossexuais. 

Zoppi-Fontana (2003), ao trabalhar os sentidos de cidade e espaços urbanos, 

escreve:  

 
Se a cidade significa, isto é, se um conjunto de escanções do espaço urbano 
é interpretado como sendo “a cidade” ou “o lugar (de) X na cidade”, é 
porque as representações desses espaços fazem sentido para o sujeito, 
elas ressoam em um concerto de significações e significantes presentes 
como memória discursiva. Neste sentido, a “cidade” (e seus espaços) não 
refere a um domínio de objetos definidos empiricamente, mas a um domínio 
de significação, que permite ao sujeito se situar no mundo porque se 
situa no mundo das significações, isto é, se reconhece e se movimenta 
nas diversas posições de sujeito que configuram a memória discursiva. 
(ZOPPI-FONTANA, 2003, pp. 246-247, negritos nossos). 

 
Desse fragmento, depreendemos que o lugar dos sujeitos homossexuais na 

cidade passa pelo que esses espaços representam, isto é, como fazem sentido para 

esses sujeitos. A cidade e os espaços urbanos não são nem puramente físicos nem, 

muito menos, empíricos; são efeitos de sentidos sobre espaços que podem ou não 

afetar os sujeitos. Por outro lado, quando capturados pelo discurso jornalístico on-line, 

os espaços da cidade vão sendo (res)significados. O discurso jornalístico é parte do 

mundo das significações e, como tal, produz sentidos que movimentam o 

interdiscurso. Assim, os espaços dos/para os sujeitos homossexuais na cidade vão 

sendo revestidos de sentidos e, por conseguinte, vão sendo deter-minados.  

Passemos à próxima sequência discursiva, recortada de matéria publicada167 

em 13 de junho de 2015 pelo portal de notícias on-line RBA. Vale lembrar que este 

                                            
166 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=bem-vindo>. Acesso em: 
18 out. 2016. 
167 A mesma matéria da qual recortamos as sequências discursivas 5 e 6. 
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portal tem uma posição determinada por uma outra região de sentidos, na qual o 

discurso mercadológico neoliberal é confrontado. Passemos à SD: 

 
SD10: Pelo senso comum, mesmo em regiões LGBT friendly, como o entorno 
da Avenida Paulista, na região central de São Paulo, expressões públicas de 
homoafetividade já não são algo lá muito fácil. Imagine, então, em bairros mais 
afastados. (RBA, 13 jun. 2015). 

 
O processo discursivo nessa sequência discursiva joga com sentidos 

naturalizados, isto é, constituídos de uma posição discursiva determinada “pelo senso 

comum”, do que seria um conjunto de espaços LGBT friendly – é possível depreendê-

lo, na SD, como “o entorno da Avenida Paulista, na região central de São Paulo” – e 

de como esses espaços funcionam em relação a espaços que não são considerados, 

ao menos não de forma naturalizada, friendly – isto é, “bairros mais afastados”.  

De acordo com Lagazzi (1988, p. 32), o senso comum toca na questão do 

sujeito e é o que, “colocando as coisas como literais, barra a idéia do diferente, do 

múltiplo”. Entendemos, a partir dessa afirmação, que essas coisas postas como 

literais – como senso comum –, deflagram, na realidade, formas históricas que os 

sentidos assumem em uma posição de dominância, alçando um estatuto de 

normalidade ou mesmo de verdade. Nesse sentido, ao dizer que, pelo senso comum, 

“o entorno da Avenida Paulista, na região central de São Paulo” é um espaço LGBT 

friendly, o portal RBA sinaliza para um sentido dominante no que diz respeito ao que 

é considerado como sendo um espaço LGBT friendly. Sinaliza para um encerramento 

do múltiplo, para o que não se inscreve.  

Outro dos efeitos de sentidos produzidos em SD10, ainda em relação ao 

senso comum, é o de que “mesmo em regiões LGBT friendly, [...] expressões públicas 

de homoafetividade já não são algo lá muito fácil”. Isso aponta, no discurso do portal 

RBA, para algo que contradiz o senso comum, porque diz de uma interdição dos 

sujeitos. E num espaço onde hipoteticamente deveriam ter sua prática subjetiva 

assegurada. Aqui, outra vez, vemos como uma questão de comportamento 

comparece. 

Mas o que mais entra em questão quando se diz que, mesmo em lugares 

supostamente friendly para sujeitos LGBT, expressões de afetividade não são ‘algo 

muito fácil’? Consideramos que aqui o interdiscurso opere sentidos que marquem, no 

dizer do portal de notícias, outros não-ditos. Se se diz que expressar a 
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homossexualidade não é algo muito fácil em espaços onde essa prática deveria ser 

assegurada, é porque há alguma outra coisa, isto é, um isso168 que “fala sempre 

‘antes, em outro lugar e independentemente’” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 149) que 

não é posto em cena no efeito de transparência do discurso. Podemos depreender 

que esses não-ditos se refiram, por exemplo, aos casos de ataques homofóbicos 

ocorridos no entorno da Avenida Paulista, em São Paulo, cujo caso mais emblemático 

foi o dos sujeitos agredidos com lâmpadas fluorescentes em 14 de novembro de 

2010.169 

Outros efeitos de sentidos também comparecem na mesma matéria do portal 

RBA, como pudemos ver em SD5 e SD6 (p. 155-156): a expulsão de dois homens por 

trocarem beijos em um espaço supostamente gay-friendly (SD5); ataques (SD6). No 

entanto, aqui esses sentidos estão na materialidade significante do dizer e não no 

não-dito. 

Em resumo, no dizer de SD10 materializa-se que há agressões aos sujeitos 

LGBT, seja em espaços legitimados para eles ou não, seja em maior ou menor grau. 

Se relacionarmos essa sequência discursiva às anteriores, SDs 8 e 9, podemos notar 

um deslocamento no que se diz sobre os espaços gay-friendly e os sujeitos nesses 

espaços. A começar pelo significante. 

Em SD10, a denominação gay-friendly desliza para LGBT friendly. 

Entendemos que esse efeito metafórico trabalha, na e pela língua, um discurso-outro 

(PÊCHEUX, [1983a] 2008). Para Pêcheux (ibidem, p. 55), o discurso-outro, “enquanto 

presença virtual na materialidade descritível da sequência, marca, do interior desta 

materialidade, a insistência do outro como lei do espaço social e da memória histórica, 

logo como o próprio princípio do real sócio-histórico”. Assim é que podemos 

compreender que dizer ‘LGBT friendly’ difere de dizer ‘gay-friendly’. Conquanto um 

não possa ser tomado pelo outro, é pela “presença virtual” de um outro que um ‘um’ é 

                                            
168 Pêcheux acena aqui para o isso do inconsciente freudiano, ou seja, para a presença do inconsciente 
que fala. E, na Análise de Discurso, conforme vimos, inconsciente e ideologia são materialmente 
ligados, de modo que escapam ao sujeito, mas determinam seu dizer. 
169 No dia 14 de novembro de 2010, três homossexuais foram agredidos por cinco homens armados 
com duas lâmpadas fluorescentes na Avenida Paulista. Segundo relatos das vítimas, os agressores, 
antes de atacá-los, disseram-lhes injúrias, chamaram-nos e então os feriram. Um deles, Luís Alberto 
Betonio, teve vários cortes no rosto. Após a divulgação de imagens de uma câmera de segurança 
provando o ataque, o episódio ganhou repercussão nacional. Dos cinco agressores, apenas um era 
maior de idade à época do ataque e respondeu ao processo em liberdade até 2015, quando foi então 
condenado a 9 anos pela Justiça. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, entretanto, recorreu 
da decisão de condenação, por entender que não havia provas no processo que indicassem intenção 
de matar. No Brasil, não há ainda legislação para os crimes de homofobia. 



 

170 
 

constituído. Para pôr de outra forma, ‘LGBT friendly’ não substitui ‘gay-friendly’, mas 

a presença virtual desse último no interdiscurso, num já-dito já esquecido, determina 

o sentido do primeiro. Ora, o acrônimo ‘LGBT’, conforme já pudemos afirmar em vários 

pontos ao longo de nosso trabalho, carrega sentidos enlaçados historicamente pelas 

lutas dos movimentos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais para que 

todas essas sexualidades tenham visibilidade. No Manual de Comunicação LGBT, lê-

se: 

 
LGBT – No dia 08 de Junho de 2008, durante a I Conferência Nacional GLBT, 
promovida pelo Governo Federal, envolvendo mais de 10 mil pessoas em 
conferências estaduais e 1.200 delegados/as nacionais, reunidos em Brasília, 
decidiu-se pelo uso da terminologia LGBT para identificar a ação 
conjunta de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, no 
Brasil. Posteriormente, em dezembro de 2008, no maior evento do 
movimento LGBT do Brasil, o Encontro Brasileiro de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais – EBLGBT também decidiu-se pelo uso 
do termo LGBT. (ABGLT, 2010, p. 15, negritos nossos). 

 
O efeito de sentido que o termo ‘LGBT’ produz é afetado pelas decisões 

históricas e institucionais que o determinam. Dizê-lo, portanto, filia-o a esses sentidos. 

Enquanto o significante ‘gay-friendly’ produz sentidos de que algo é friendly aos gays, 

‘LGBT friendly’ faz dobra nesse sentido e o desloca para outro, no qual não apenas 

gays, mas lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais também são ditos. E em se 

tratando do político na/da língua, isso faz com que também sejam vistos. 

Se, até aqui, vimos como o significante ‘gay-friendly’ é encampado pelo 

discurso do mercado para permitir comportamentos sociais e para garantir segurança, 

podemos ainda questionar se o significante ‘LGBT friendly’, pela equivocidade que 

exploramos acima, escapa desse discurso. 

Ao dizer que as “regiões LGBT friendly” (SD10) são significadas “pelo senso 

comum”, aponta-se para uma contradição no tocante aos dizeres sobre espaços 

urbanos que são produzidos a partir de um discurso mercadológico, uma vez que o 

portal de notícias on-line RBA não se filia a ele. Embora utilize uma nomenclatura cujo 

funcionamento é atravessado por um discurso no qual o consumo é determinante, o 

sujeito em posição jornalista que habita a formação discursiva do portal de notícias 

RBA incide sobre o próprio significante, presentificando a sua historicidade e 

marcando o distanciamento do discurso-outro que afeta a materialidade significante. 

Dessa forma, os sentidos em relação à segurança dos sujeitos homossexuais, 

ou, agora mais propriamente, LGBT, no que concerne aos espaços que lhes cabem 
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são problematizados. Na mesma matéria, lemos como é dito que jovens das periferias 

de São Paulo estão ocupando os espaços também periféricos para assim atuarem 

politicamente pela conquista do direito sobre (outros) espaços públicos. E, para tanto, 

não se diz do mercado.  

Essa tensão que constitui os discursos sobre o espaço na/da cidade nos leva 

a Zoppi-Fontana (2003, p. 246-247), quando a autora diz que o espaço urbano  

 
trabalhado discursivamente pela produção sócio-histórica de enunciados 
inscritos em diferentes regiões da memória discursiva funciona para 
nós, analistas, como metáfora e sintoma do confronto entre posições de 
sujeito diferentes, a partir das quais se produzem os processos de 
identificação que constituem o(s) sujeito(s) [...]. (negritos nossos). 

 
São esses processos de identificação (com uma formação discursiva em 

detrimento de outra, ou com uma posição de sujeito numa dada FD) que dizem 

também das posições-sujeito jornalistas em suas relações com os dizeres.  

Consideramos que nossas análises, neste capítulo e no anterior, para além 

dos efeitos de sentidos que pudemos depreender, acenam ainda para um algo que 

fala sobre os sujeitos homossexuais em relação ao espaço urbano: na borda dos 

dizeres, tocamos, quase que invariavelmente, na questão do mercado. Esbarramos 

nessa questão até em SD10, onde pudemos compreender que há contraidentificação 

com uma formação discursiva mercadológica. Desse modo, iremos nos lançar sobre 

esses sentidos circundantes no próximo capítulo, sem, todavia, deixarmos estes de 

lado. 

 
4.5 Os sujeitos consumidos 

 
Em nosso corpus, a questão do mercado e do consumo regularmente 

comparece – como dito e como não-dito – no tocante ao discurso sobre os espaços 

gay-friendly, aqui considerando-se os dois eixos discursivos sobre os quais já nos 

debruçamos: comportamento e segurança.  

Nas sequências discursivas previamente analisadas dos portais G1 e Terra, 

depreendemos que o dito sobre os espaços denominados gay-friendly decorrem e são 

possibilitados porque há consumo170, isto é, há o mercado, enquanto instituição, 

                                            
170 Falamos, por conseguinte, de mercadoria, aqui compreendida também como objeto de consumo. 
Marx ([1867] 2013, p. 57) escreve, a respeito da mercadoria, que esta “é, antes de mais nada, um 
objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a 
natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia. Não importa a maneira como a coisa 
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permitindo – e legitimando – aqueles espaços na cidade. É por meio do (discurso do) 

mercado que determinados espaços são abertos para sujeitos homossexuais, uma 

vez que esse atravessamento é o que proporciona tanto a própria construção de 

espaços denominados gay-friendly, quanto a possibilidade de uma vivência 

homossexual, com segurança. 

Já no portal RBA os sentidos sobre os espaços ditos como destinados a 

homossexuais na/da cidade são contraditos a partir do que um discurso 

mercadológico produz como efeitos de sentidos acerca daqueles espaços. Disso 

decorre que o espaço é sempre significado pelo discurso do mercado, e dizer dele 

nos portais de notícias on-line parte desse atravessamento, seja para ajustar-se a ele, 

tal como em G1 e Terra, seja para contradizê-lo, como em RBA. 

O discurso mercadológico sustenta, mesmo em sua ausência no fio 

discursivo, o que é dito sobre os ‘destinos ideais’, sobre os ambientes ‘simpatizantes’, 

sobre as regiões ‘amigáveis’. Sustenta também o que é dito sobre haver uma 

demanda de espaços gay-friendly, como hotéis ou companhias aéreas.  

Desse modo, tendo em vista que os sentidos sobre comportamento e 

segurança são sempre produzidos na tensão que os remete a algo exterior não dito, 

nesse capítulo queremos detidamente analisar sequências discursivas onde a 

questão mercadológica comparece, observando quais elementos entram no jogo 

discursivo a respeito dessa questão.  

 
Quadro 6: Dos portais de notícias on-line que dizem de sentidos em relação a mercado/consumo 

(sequências discursivas recortadas para análise) 
 

eixo: mercado 

FD conservadora/neoliberal: grandes corporações 
midiáticas (portais) 

FD progressista/democrática: 
alternativos (portais) 

G1 Terra Rede Brasil Atual 

 

                                            
satisfaz a necessidade humana, se diretamente, como meio de subsistência, objeto de consumo, ou 
indiretamente, como meio de produção.” E acrescenta o autor que uma coisa tem uma utilidade que 
lhe atribui valor de uso, cuja realização só se dá “com a utilização ou o consumo” (ibidem, p. 58). 
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Passemos à seguinte sequência discursiva, recortada do lide171 de matéria 

publicada172 pelo portal de notícias on-line G1 em 2 de abril de 2014, na qual se diz 

sobre uma pesquisa acerca do turismo durante o carnaval: 

 
SD11: Turista nacional LGBT consome 50% a mais que turista 
heterossexual. Dos entrevistados, 42 % escolheram Rio por ser 'destino gay 
friendly'. (G1, 02 abr. 2014, aspas do portal de notícias, negritos nossos). 

 
Neste fragmento, um efeito de sentido produzido é o de que um destino gay-

friendly, por assim sê-lo, torna-se um determinador em relação a um comportamento 

do sujeito LGBT. O turista LGBT ‘escolhe’ o Rio porque a cidade é considerada gay-

friendly. Em SD11, as aspas, em “‘destino gay friendly’”, são o sinal que coloca à 

distância (AUTHIER-REVUZ, [1982] 2004) aquilo que a posição-sujeito jornalista diz, 

mas que não é “seu”. Consoante Authier-Revuz (ibidem, p. 230), itálicos da autora): 

 
As aspas indicam que, para o locutor, há uma borda que coloca um exterior 
em relação ao qual se constitui para ele, locutor, um interior – seu discurso 
próprio – no qual se reconhece. A zona onde operam as aspas que 
estabelecem esse exterior e esse interior é uma zona de equilíbrio instável, 
de tensão, de acordo onde entram em questão a identidade do locutor e sua 
relação com o mundo exterior. 
A colocação de aspas supõe a manutenção da ilusão de palavras “suas” e a 
manutenção de um exterior ao discurso em função do qual as palavras podem 
ser avaliadas em sua adequação.  

 
Com as aspas, o sentido desdobra-se no fio discursivo remetendo a um 

alhures, a uma região outra de sentidos que faz tensão no dizer. Isso poderia produzir 

como efeitos de sentidos possíveis: i) que o sujeito que assume a posição jornalista 

rejeita o que diz; com a presença das aspas, marca-se a ausência do sujeito; ii) que a 

posição-sujeito jornalista marca um “redito” (ibidem, p. 231), isto é, um algo que já foi 

dito e que, impassível de reconhecimento (identificar que já-dito é esse), vem como 

espécie de empréstimo, força do exterior. Assim, poderíamos compreender como o 

uso das aspas poderia marcar, no dizer, que quem considera a cidade do Rio de 

Janeiro como um “destino gay friendly” são os outros, os entrevistados, conforme 

lemos em SD11. Mas como os sentidos derivam, as aspas nesse enunciado 

igualmente poderiam marcar um atravessamento no sujeito jornalista um discurso-

                                            
171  Lide (ou lead) refere-se a “linha ou parágrafo que apresenta os principais tópicos da matéria 
desenvolvida no texto jornalístico; cabeça” (HOUAISS, 2009, eletrônico). 
172 Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/04/turistas-lgbts-sao-30-da-receita-
do-carnaval-do-rio-diz-prefeitura.html>. Acesso em: 10 maio 2015. 



 

174 
 

outro, isto é, que vem de outro lugar, o qual, não necessariamente reconhecido, é 

posto à distância. 

As aspas também comparecem ao longo da matéria acima mencionada, do 

portal G1: 

 
SD12: Ao serem questionados do porque [sic] da escolha do Rio como 
destino, 42% disseram que por ser um “destino gay friendly”, a cidade os 
atraiu. (G1, 02 abr. 2014, aspas do portal de notícias, negritos nossos). 

 
Na matéria, lemos, no entorno de SD12, que a pesquisa foi fundamentada em 

“614 questionários” (G1, 02 abr. 2014), mas não é dito sobre os critérios da pesquisa 

reportada (realizada pela Riotur). Produz-se, entrementes, um efeito de evidência, 

possibilitado pela prática jornalística que assume a função de dar a saber sobre o 

mundo, de que a cidade do Rio de Janeiro seja realmente um destino gay-friendly, 

funcionando no efeito de transparência da língua, já que gay-friendly é assumido como 

algo já dado. As aspas, inclusive, possibilitam o distanciamento entre o locutor que o 

diz e o meio de comunicação, e assim permite que o portal não explore os sentidos 

do significante: nas SDs 11 e 12, não há glosas. É possível daí também 

depreendermos que, para o portal de notícias on-line G1, se se considera como um 

efeito de sentido que são os entrevistados que dizem do ‘destino gay-friendly’, o portal 

assume a posição possibilitada pelo discurso jornalístico de que estariam tão somente 

noticiando um ‘fato’. Em SD12 vemos como é reforçado o efeito de sentido de SD11 

de que, por ser um lugar gay-friendly, a cidade do Rio de Janeiro é escolhida como 

destino turístico.  

Além disso, pelo apagamento dos elementos que compõem o questionário da 

pesquisa reportada, é possível depreender, em SD11, que seja todo turista LGBT que 

considera o Rio de Janeiro um “destino gay friendly”: a indeterminação produzida pela 

ausência de artigo em “Turista nacional LGBT...”, tal como vimos em SD4 (p. 148), 

produz esse efeito de sentido.  

Ainda em SD11, a questão do consumo comparece no fio do dizer, pela 

presença do significante ‘consumo’: é dito que o turista LGBT brasileiro “consome 

50% a mais” (negrito nosso) do que o turista heterossexual. Ao longo da matéria, a 

observação do consumo do turista LGBT brasileiro é ainda desdobrada em relação ao 

turista LGBT estrangeiro, como se lê na seguinte sequência discursiva, recortada da 

mesma matéria: 



 

175 
 

 
SD13: O estudo aponta ainda um gasto médio diário do turista LGBT nacional 
de R$ 302,10 e do internacional de R$ 538,82. Considerando que o gasto 
médio do turista heterossexual é de R$198,00, nota-se um consumo 
superior de 50% no caso do turista nacional e 270% no caso do turista 
internacional. (G1, 02 abr. 2014, negritos nossos). 

 
Destacamos também nesta SD a presença do significante ‘consumo’. Em 

SD13, estabelecem-se relações entre os diferentes consumidores: LGBT versus 

heterossexual, nacional versus internacional. Assim vai se delineando um discurso 

sobre o sujeito homossexual que é sempre atravessado pelo discurso do consumo, 

independentemente de a que ‘categoria’ ele pertença, já que, na formação discursiva 

do portal G1, o que vira notícia é o que consome, seja mais ou menos, seja estrangeiro 

ou não; o que importa, naquela FD, é (mostrar um a) consumir.  

Nas SDs 11 e 13, observamos como a renda dos sujeitos consumidores entra 

no jogo, evidenciado pelas porcentagens de consumo e pelos valores de “gastos 

diários”. A partir disso, reforçamos a tese de que ser sujeito homossexual, na formação 

discursiva à qual se filia o portal de notícias G1, é consumir.  

Avançando em nossa análise das SDs acima, diferentemente dos efeitos de 

sentidos produzidos em SD11, onde se fala de um ‘turista LGBT’ de modo geral, a 

mesma matéria dá a saber, especificando, que sujeito homossexual é esse que 

consome:  

 
SD14: [...] homossexuais masculinos jovens, com média de 26 anos de 
idade, solteiros, com nível superior de escolaridade em sua grande 
maioria, renda média de 8,7 salários mínimos. (G1, 02 abr. 2014, negritos 
nossos). 

 
É possível vislumbrar, nesta sequência discursiva, que o turista de que se fala 

não é qualquer um, nem compreende os sujeitos que o acrônimo ‘LGBT’ engloba. O 

perfil apresentado em SD14 é, ao contrário, muito particular: é masculino, jovem, 

solteiro, culto e de classe média alta. Do campo da sociologia, Bourdieu ([1998] 2014, 

p. 170) diz que há uma dominação simbólica de direita – branca, masculina, burguesa 

– que  

 
transforma particularidades nascidas da discriminação histórica em 
disposições incorporadas, revestidas de todos os signos do natural; estas 
disposições, que na maior parte das vezes são profundamente ajustadas às 
pressões objetivas de que são produto e que implicam uma forma de 
aceitação tácita dessas pressões [...], estão fadadas a aparecer, quando 
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ligadas aos dominantes, quer como atributos não marcados, neutros, 
universais, isto é, ao mesmo tempo visíveis, distintivos, e invisíveis, não 
marcados, “naturais” (a “distinção natural”); quer, quando ligadas aos 
dominados, como “diferenças”, isto é, como marcas negativas, falhas, ou até 
estigmas, que exigem justificação.  

 
Não se trata, pois, de um e muito menos de todo “turista LGBT”, como se 

materializa em SD13. Além disso, atualiza-se uma memória a respeito do sujeito 

homossexual:  

 
Quando, há dois séculos, falava-se em homossexualidade 
(homossexualismo), nos discursos médicos e legais, esse sujeito era 
necessariamente masculino. Não havia lugar para as lésbicas, para os 
bissexuais, para as travestis ou para os transgêneros [...]. A 
homossexualidade restringia-se à homossexualidade masculina e apenas a 
ela cabiam considerações. (SOARES, 2015, p. 21). 

 
À tese por nós lançada acima acrescemos que, na formação discursiva 

neoliberal à qual se filia o portal G1, dizer do consumo dos sujeitos homossexuais 

parece envolver destacar elementos de renda e de um perfil de sujeito. Aliás, é por 

meio desse discurso que o sujeito homossexual pode comparecer nessa formação 

discursiva, ou seja, ele somente comparece lá onde consome. 

O cenário produzido pelo discurso do portal G1 – o sujeito homossexual 

masculino, jovem, de classe média alta, que consome – apaga outras inscrições 

possíveis para os sujeitos homossexuais. Muito embora se fale de um ‘turista nacional 

LGBT’ (SD11, SD13, negrito nosso), como acima dissemos, lésbicas, bissexuais, 

travestis e transexuais ficam apagados. O destino gay-friendly, portanto, só o é, nessa 

formação discursiva, para aqueles sujeitos que consomem. Isto é o que pode e deve 

ser dito nessa FD. 

Para que os sentidos acima tenham sua eficácia, é preciso não dizer, por outro 

lado, que o Movimento LGBT brasileiro, segundo França (2006), toma uma posição 

que busca desvincular a relação entre o sujeito LGBT e o consumo. Em entrevista 

concedida à revista Carta Capital173, Luiz Mott – antropólogo e ativista do movimento 

pelos direitos civis dos LGBT – diz, em relação ao que se chamou mercado GLS, que 

“a idéia do gay endinheirado é falsa: ‘eles até existem, mas são uma parcela ínfima 

dos cerca de 17 milhões de homossexuais brasileiros’” (apud FRANÇA, 2006, p. 156). 

Estabelece-se, a partir desse fragmento, um confronto com a formação discursiva 

neoliberal que atravessa o discurso do portal G1, na qual produz-se um imaginário 

                                            
173 Revista Carta Capital, ano X, n. 265, 5 nov. 2003. 
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acerca do homossexual que diz dele como consumidor. E não de qualquer um, mas 

daquele que movimenta a economia porque é detentor de uma renda superior à do 

heterossexual. Ainda nesse sentido, consoante França (2006, p. 157): 

 
De fato, grande parte das entradas na mídia, segmentada ou não, a respeito 
do mercado GLS apresenta esse setor como uma grande promessa, devido 
à idéia corrente de que homossexuais são donos de um poder aquisitivo 
maior em comparação ao restante da população, são mais refinados, 
têm melhor formação cultural e são mais propensos a ter uma relação 
hedonista com os bens culturais/materiais, a partir da qual não se mede 
esforços, ou dinheiro, para a obtenção de determinados produtos ou 
serviços. Essa imagem do consumidor homossexual refere-se ao homem 
gay, e muitas vezes vem acompanhada da qualificação desse público como 
DINK (Double Income, No Kids), seguindo um padrão norte-americano, em 
que se teria uma dupla receita quando se pensa em parcerias homossexuais, 
livre de gastos com filhos, o que habilitaria esse público para investir uma 
suposta renda reserva em serviços ou bens sofisticados, que não são de 
primeira necessidade. (negritos nossos). 

 
Neste fragmento, vemos como o denominado ‘mercado GLS’ brasileiro, em 

consonância com um funcionamento do mercado estadunidense, funda uma memória 

baseada numa concepção de que, por não terem filhos, os homossexuais têm uma 

receita maior e consomem mais. Esses sentidos sustentam as formulações feitas nas 

SDs 11 a 14, na qual vislumbramos como essa memória do discurso do mercado em 

relação aos homossexuais é mobilizada. Há um destinatário com perfil para os 

destinos gay-friendly. 

Vejamos, a seguir, outra matéria publicada174 pelo portal G1 em 30 de março 

de 2013, da qual recortamos a seguinte sequência discursiva: 

 
SD15: Cidade dos EUA vai trabalhar com associação de turismo GLS do 
Brasil. Destino tem hotéis 'gay friendly' e festas voltadas para esse 
segmento. (G1, 30 mar. 2013, aspas do portal de notícias, negritos nossos). 
 
É possível depreender desta sequência discursiva como os sentidos em 

relação ao consumo encontrados nas SDs 11-14 são parafraseados. Diz-se de um 

“segmento” de mercado, que é o do “turismo GLS”, bem como se diz de produtos e 

serviços a serem consumidos, como o que se materializa em “hotéis” e “festas”.  

A partir do que acima abordamos sobre o vínculo do mercado GLS no Brasil 

com o mercado friendly estadunidense (cf. FRANÇA, 2006), podemos, em SD15, ler 

que esse vínculo é marcado no fio do discurso: trata-se de uma relação de mercado 

                                            
174 Disponível em: <http://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2014/03/las-vegas-faz-parceria-para-
atrair-turistas-gays-brasileiros.html>. Acesso em: 16 set. 2013. 
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entre uma “associação de turismo GLS” e uma cidade dos Estados Unidos. Produz-

se aí um efeito de sentido de que há uma correspondência da questão mercadológica 

que atravessa o discurso sobre o sujeito homossexual e sobre os espaços voltados a 

ele, marcados pelo significante ‘gay-friendly’. Isso é assegurado em outras sequências 

discursivas da mesma matéria: 

 
SD16: Las Vegas, nos Estados Unidos, quer atrair os viajantes gays 
brasileiros. O órgão de turismo da cidade, Las Vegas Convention & Visitors 
Authority, fez uma parceria com a Associação Brasileira de Turismo para 
Gays, Lésbicas e Simpatizantes (ABRAT-GLS) para divulgar o destino para 
esse público. (G1, 30 mar. 2013, negritos nossos). 
 
Em SD16, o discurso mercadológico é novamente materializado: diz-se de 

uma cidade estadunidense que quer “atrair os viajantes gays” e “divulgar o destino 

para esse público”. Os espaços gay-friendly, por conseguinte, comparecem à medida 

que favorecem o consumo dos sujeitos homossexuais, de modo que dizer do sujeito 

é, novamente aqui depreendemos, dizer do seu consumo. Em SD16, somos levados 

a saber que a associação brasileira que fez parceria com a cidade de Las Vegas é a 

Abrat GLS, empresa sobre a qual já tratamos na análise da SD7 (p. 159-ss) e que tem 

sua prática empresarial voltada ao consumo e ao crescimento de capital de seus 

associados; o que se presentifica na sequência discursiva a seguir entra em 

consonância com os sentidos que a associação produz sobre ela:  

 
SD17: Segundo Marta Dalla Chiesa, presidente da ABRAT-GLS, o destino 
investe há muitos anos em atrações "gay-friendly". “Eles têm há anos 
vários hotéis ‘gay friendly’, promoções e festas específicas... Agora viram o 
potencial brasileiro e querem explorar esse mercado”, afirma. (G1, 30 mar. 
2013, aspas do portal de notícias, negritos nossos). 

 
As relações de sentidos marcadas em SD17 pela fala da presidente da 

associação naturalizam a relação entre ser sujeito homossexual e consumir. Segundo 

ela, há um “potencial brasileiro” no que concerne aos sujeitos homossexuais. Na 

formação discursiva de onde é produzido, neoliberal, o efeito de sentido do significante 

‘potencial’ é o de que há uma capacidade de consumo. Desse modo, produz-se 

também como efeito que é preciso consumir.  

Por outro lado, a direção dos sentidos operados em SD17 incidem sobre uma 

vontade de “explorar esse mercado”, isto é, explorar o ‘mercado GLS’, reforçado pelo 

universo de significantes que são materializados: “investe”, “atrações”, “promoções”. 
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Afora a evidência do discurso do mercado que se atualiza neste fragmento, pode-se 

compreender como as ‘atrações gay-friendly’ de que se fala importam não aos 

homossexuais, mas às empresas, isto é, aos que querem explorar o mercado. 

Entretanto, o processo discursivo produz como efeito de sentido que essa exploração 

seja algo positivo ao consumidor, manifestado pelo significante “potencial”. O 

consumo é algo valorizado e, consequentemente, ter um potencial de consumo é algo 

a ser exaltado; em SD17, os sujeitos homossexuais são considerados apenas 

enquanto ‘público’ consumidor.  

Para assegurar o discurso do mercado na formação discursiva a que se filia, 

o portal G1 noticia apenas o que pode e deve ser dito da posição que lhe cabe nesta 

FD. Nesse sentido é que podemos compreender por que a fala da presidente da 

associação de turismo comparece e por que, simetricamente, é preciso que o discurso 

dos sujeitos homossexuais que não se filiam a esta FD ou do movimento LGBT 

brasileiro não compareçam. Mas algo no discurso do portal de notícias G1 fura o ritual 

ideológico. Segundo Orlandi (2006, p. 20), “A ideologia é um ritual com falhas e a 

língua não funciona fechada sobre si mesma: abre para o equívoco.” É essa posição 

que nos permite investir sobre um significante materializado em SD15: ‘segmento’. 

A formulação do discurso nas sequências discursivas 15 a 17 produz efeitos 

de sentidos que aliam, de forma positiva, ser homossexual e consumir. Podemos 

observar, inclusive, que se há um mercado voltado especificamente a esses sujeitos, 

eles estão por esse mercado assegurados. Enlaçam-se aí questões de 

comportamento, segurança e consumo. Entretanto, esse processo de construção 

discursivo não é exposto no discurso jornalístico. Conforme Mariani: 

 
No funcionamento jornalístico [...], fica apagado para o sujeito-leitor o 
processo de construção da notícia. A produção de sentidos [...] não é 
perceptível para o sujeito envolvido historicamente. Assim, essa prática 
discursiva impõe a imagem de uma “leitura literal”, realizada com sentidos 
transparentes capazes de captar os fatos em sua ‘essência’. Oblitera-se, 
portanto, que o que está em jogo é uma inevitável “leitura-interpretativa”. 
(MARIANI, 1998, p. 65). 

 
É por meio desse apagamento do processo de produção da notícia que se 

produz como efeito de sentido que empresas que compõem o ‘mercado GLS’, isto é, 

empresas gay-friendly, são o lugar possível onde o sujeito homossexual pode afirmar-

se. Esse efeito é possível porque no interdiscurso estão os não-ditos de que os 

homossexuais sofrem agressões, são maltratados, discriminados, dentre outras 
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possibilidades de inscrição de sentido que não comparecem e permitem uma suposta 

saturação dos sentidos. Na formação discursiva neoliberal que atravessa o portal G1, 

bem como atravessa o discurso sobre a empresa Abrat GLS que comparece no 

noticiário, incide-se apenas sobre uma questão mercadológica, uma vez que não se 

operam esses sentidos outros supracitados. Não cabe dizer, por exemplo, de 

questões de conquistas de direitos, para citar apenas um dos pilares da luta dos 

movimentos LGBT na nossa contemporaneidade. O apagamento do político em 

relação aos sujeitos homossexuais produz um efeito de que, embora as diferenças 

existam, elas são superadas pelo mercado. Ou seja, é o mercado que permite aos 

sujeitos participarem do ‘mundo’ do consumo. Por que o significante ‘segmento’, 

então, fura esse ritual? 

Ora, se por um lado há um sentido estabilizado na área do marketing que 

atribui a ‘segmento’ uma fatia do mercado, permitindo que a essa fatia se possa 

oferecer produtos e serviços determinados, por outro, de nossa posição da Análise de 

Discurso, consideramos que o significante ‘segmento’ tem um ponto de deriva que faz 

esse sentido do campo empresarial reclamar outros sentidos. O significante produz 

como efeito de sentido outro uma divisão, segmentação, separação, e em se tratando 

de sujeitos homossexuais, é a divisão que desde sempre marca o seu lugar de sujeito 

ao longo da história, conforme vimos com Foucault ([1976] 2015) e Eribon (2008). O 

sujeito homossexual é aquilo que lhe é dado a ser a partir da sua diferença 

segmentada em relação ao sujeito heterossexual. Esses sentidos são recobrados na 

materialidade do significante ‘segmento’, haja vista a sua historicidade e a sua relação 

com outros significantes nessa historicidade. Deste modo é que, ao comparecer, o 

significante ‘segmento’ denuncia um sentido outro de separação, de manutenção de 

uma divisão dos sujeitos homossexuais, sem que se tenha consciência dessa 

atualização. 

Passando a outra sequência discursiva recortada de uma matéria publicada175 

pelo portal de notícias on-line Terra em 15 de julho de 2010, observamos como o 

discurso mercadológico comparece também vinculado ao turismo: 

 
 

                                            
175 Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/mundo/america-latina/mexico-oferece-lua-de-mel-ao-
primeiro-casal-gay-argentino,0ce97227b94fa310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em 
27 abr. 2016. 
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SD18: Cerca de 15% do turismo mundial – ou 150 milhões de turistas por 
ano – é “gay friendly”, e os turistas gays são considerados diferenciados, 
por serem respeitosos e mãos-abertas, gastando 47% mais que os turistas 
heterossexuais, disse Rojas. (Terra, 15 jul. 2010, aspas do portal de notícias, 
negritos nossos). 

 
Em SD18, podemos perceber como se repetem alguns efeitos de sentidos 

materializados nas SDs 11 e 13, como os de que os homossexuais consomem mais 

do que heterossexuais. Esse dado apresentado pelo portal de notícias on-line é o que 

sustenta a posição de que os turistas gays são “diferenciados”.  

Historicamente, poderíamos considerar que os sujeitos homossexuais são 

diferenciados porque estiveram em posição de inferioridade em relação à 

heterossexualidade normativa. A diferenciação sempre foi aquilo que segregou os 

sujeitos homossexuais, como pudemos entender a partir de Foucault ([1976] 2015). 

Entretanto, do lugar que ocupa, o portal de notícias Terra assume que os 

homossexuais são diferenciados por serem “respeitosos e mãos-abertas”. Assim, 

apaga-se o político e apaga-se a história dos sujeitos homossexuais ao mesmo tempo 

em que os reinscreve num outro lugar: o do mercado e o do consumo, possibilitado 

pela afirmação de que esses sujeitos são “mãos-abertas”, isto é, não são avarentos, 

permitindo compreender que na posição discursiva assumida pelo portal Terra, a 

diferença passa apenas por questões econômicas. Aliás, a diferença é apagada à 

medida que o consumo se coloca, de modo que, se os sujeitos homossexuais 

consomem – e consomem muito –, isso é algo merecedor de atenção, de virar notícia.  

Nossa próxima sequência discursiva também é recortada do portal de notícias 

on-line Terra, em matéria publicada176 em 21 de maio de 2009: 

 
SD19: Depois de atuar por 26 anos como executivo de turismo, Sérgio Luiz 
Pereira, ex-Marriott, prepara-se para fazer a sua estréia como empresário do 
setor. No final deste mês ele vai inaugurar seu primeiro empreendimento, o 
155 Hotel, no centro da capital paulista. Com investimento de R$ 6 milhões, 
o hotel "gay friendly" - termo utilizado para designar empresas e 
serviços voltados para atrair o público gay -, possui 76 unidades 
habitacionais distribuídas por dez pavimentos. (Terra, 21 maio 2009, aspas do 
portal de notícias, negritos nossos). 

 
Em SD19, a construção dos sentidos no entorno de “gay friendly” tocam, como 

nas SDs anteriores, em questões mercadológicas. Nesta sequência discursiva, o 

                                            
176 Disponível em: <https://economia.terra.com.br/sp-hotel-para-publico-gay-comeca-com-aporte-de-r-
6-mi,b32217a7adc4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 2 ago. 2016. 
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efeito de sentido que gay-friendly produz é encampado em referência a “empresas e 

serviços voltados para atrair o público gay”. Aqui, o espaço gay-friendly – em SD19, 

trata-se de um hotel – não diz do sujeito homossexual, mas serve como objeto de 

consumo para este sujeito, isto é, a existência daquele espaço só se justifica à medida 

que se torna esse objeto supostamente cobiçado.  

Levando em consideração o que já analisamos nas SDs 11 a 18, nos portais 

G1 e Terra há uma repetição sobre os sentidos produzidos em relação aos sujeitos 

homossexuais: no discurso desses portais, efetiva-se que os homossexuais gastam 

mais do que os heterossexuais. Nessa direção, dizer que o hotel tem “investimento de 

R$ 6 milhões” produz como efeito de sentido que aquele espaço será, pelo alto valor 

aplicado, de alto padrão, podendo tornar-se um dos possíveis objetos de consumo 

dos sujeitos homossexuais. Em outras palavras, a construção discursiva em SD19 

indica um lugar a ser frequentado.  

Não obstante, ao visitarmos o site do 155 Hotel, em agosto de 2016 (sete anos 

após a matéria publicada), não encontramos, no texto de abertura do site, que 

apresenta o hotel, ou no texto presente na seção “Conceito”, quaisquer indicações de 

que o hotel é destinado ao público homossexual, tal como é dito em SD19. Lê-se no 

texto de abertura do site do 155 Hotel: 

 
Um cantinho tranquilo no meio da correria de São Paulo, o 155 Hotel trabalha 
com o conceito de Low Cost de hotel econômico, oferecendo praticidade e 
comodidade a um baixo custo. Está localizado no bairro Consolação nas 
proximidades da famosa rua Augusta, o hotel é uma aconchegante opção 
para quem busca um quarto confortável para desfrutar de São Paulo e que 
não fique pesado no bolso. 
Além de oferecer aos seus hóspedes um espaço incomparável em São Paulo, 
o Hotel 155 busca através de novas tecnologias de inteligência ambiental 
manter-se como uma instituição sustentável com o reuso das águas da chuva 
e também sistema economizador de energia. Juntos estes fatores permitem  
o 155 a ser um hotel econômico, oferecendo um preço justo aos visitantes da 

cidade de São Paulo. 177 

 
Em matéria publicada178 pela revista HotelNews, em março/abril de 2009, na 

qual se noticia a inauguração do 155 Hotel, nada é dito em relação ao hotel ser gay-

friendly. Poderíamos, a partir do fragmento acima e da matéria da revista HotelNews, 

pensar a equivocidade da matéria publicada pelo portal de notícias on-line Terra. 

Como o processo de produção jornalística fica alheio ao leitor (bem como ao analista 

                                            
177 Disponível em: <http://www.155hotel.com.br/index.asp>. Acesso em: 2 ago. 2016. 
178 Revista HotelNews, n. 349, mar./abr. 2009, p. 10-11. 
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de discurso), podemos tratar deste ponto apenas como uma hipótese, mas não iremos 

nos debruçar sobre ela. 

Ainda com relação à SD19, um funcionamento do discurso jornalístico do 

portal Terra entra em questão. Embora a construção discursiva diga de um espaço 

gay-friendly e de uma opção para o “público gay”, o foco recai sobre o empresário que 

é dono do hotel, falando, principalmente, sobre sua trajetória. Conforme podemos ler 

na próxima sequência discursiva, recortada da mesma matéria do portal Terra, até 

mesmo outras atividades econômicas não vinculadas ao hotel são destacadas:  

 

SD20: O empresário também investe no setor de agronegócio. Ele é 
proprietário da Fazenda Dona Helena, granja localizada no interior de São 
Paulo, responsável pela preparação de 500 mil frangos por mês. (Terra, 21 
maio 2009). 

 
Podemos, a partir deste fragmento, depreender que não se fala do sujeito 

homossexual e que ele nem mesmo é importante para a notícia do portal Terra. 

Enquanto o sujeito homossexual nem mesmo comparece, o empresário é destacado, 

passível de se tornar notícia: tem nome e sobrenome, e suas atividades empresariais, 

cujo investimento circula entre o agronegócio e o setor hoteleiro, são relevantes para 

a notícia. O que importa, no discurso jornalístico do portal Terra, é mostrar as relações 

entre investir e ser bem-sucedido, relações estas produzidas e possibilitadas pelo 

discurso neoliberal. O ‘mercado GLS’, sendo um desses setores de investimento, 

entra na reportagem pela possibilidade de produzir capital, levando em consideração 

uma memória de que os homossexuais consomem mais. 

Em outra matéria publicada179 pelo portal de notícias on-line Terra, em 7 de 

junho de 2015, fala-se sobre a 19ª Parada do Orgulho LGBT, que ocorrera no dia 29 

de maio de 2015, destacando o caráter político do evento: fala-se da presença de 

cartazes contra o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha; do 

caráter conservador do Congresso brasileiro; da presença de um grupo de 

evangélicos contrários às posições neopentecostais acerca da homossexualidade; e 

fala-se da presença de celebridades. Na sequência, já ao final da matéria, o portal diz 

da organização do evento, trecho do qual recortamos a seguinte sequência discursiva: 

 

                                            
179  Disponível em: <https://noticias.terra.com.br/brasil/politica/ativistas-pedem-mudancas-na-politica-
durante-19-parada-gay-de-sao-paulo,c9c127c6e6fe002a1e1741fb04d0cb8c379gRCRD.html>. Acesso 
em: 15 maio 2016. 



 

184 
 

SD21: A Prefeitura de São Paulo organizou a estrutura do evento e 
disponibilizou um guia especializado sobre as atrações turísticas e 
comerciais dos estabelecimentos considerados como “gay friendly” 
(amigos dos homossexuais). (Terra, 7 jun. 2015, aspas do portal de 
notícias, negritos nossos). 

 
Dois pontos são fundamentais em relação à SD21. Em primeiro lugar, afirma-

se que a prefeitura da cidade de São Paulo é a responsável pela estrutura do evento 

(já em sua 19ª edição), já que ela o organizou. Em segundo lugar, é dado destaque a 

uma prática da prefeitura de São Paulo naquele evento, como se lê em: “disponibilizou 

um guia especializado sobre as atrações turísticas e comerciais dos estabelecimentos 

considerados como ‘gay friendly’ [...]”. Ora, marca-se neste último fragmento que a 

prefeitura de São Paulo assume uma posição de dizer sobre a cidade também no que 

concerne aos sujeitos LGBT, uma vez que organiza o evento da Parada do Orgulho 

LGBT. No portal de notícias on-line Terra, essa posição da prefeitura é compreendida 

como sendo aquela do mercado de consumo, haja vista que fala das “atrações 

turísticas e comerciais” num guia especializado... para quem?  

O sentido que o significante ‘especializado’ produz, a partir da formação 

discursiva do portal Terra, permite que o compreendamos como sendo especializado 

somente em relação aos espaços considerados gay-friendly. Aliás, esses espaços são 

significados, em SD21, como sendo exclusivamente “estabelecimentos”. Reside 

nessa afirmação a questão do mercado, recobrando que gay-friendly são empresas 

que assim são consideradas. Sem que se diga quem as considera, muito embora 

pareça implícito, no fio do discurso da SD21, que se trata de uma classificação da 

prefeitura da cidade de São Paulo. Assim posto, figura como não-dito que o que não 

é “estabelecimento”, isto é, o que não é empresarial, não é friendly aos homossexuais, 

de modo que se produz como efeito de sentido que é somente pelo mercado que 

existe o gay-friendly. Dessa forma, é no mercado que o sujeito homossexual pode 

encontrar refúgio e é no mercado gay-friendly que ele pode e deve consumir, afinal, 

como é materializado em SD21, eles são “amigos dos homossexuais”, glosa feita 

entre parênteses após as aspas. Se aspear sinaliza um distanciamento, a glosa, por 

sua vez, fixa um sentido naquele dizer (AUTHIER-REVUZ, 1998). 

A construção discursiva que se presentifica no discurso jornalístico do portal 

Terra engendra ainda uma memória acerca do sujeito homossexual. Se é preciso dizer 

dos “estabelecimentos considerados ‘gay friendly’”, é porque algo não dito produz 
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sentidos. Caso contrário, dizê-lo não se justificaria, uma vez que todo e qualquer 

espaço seria ‘amigo dos homossexuais’, para parafrasearmos o discurso do portal de 

notícias. Como já afirmamos em SDs anteriores, compreendemos que dizer dos 

espaços gay-friendly produz como um efeito de sentido que naqueles espaços haverá 

segurança contra possíveis agressões. E dizer dos espaços gay-friendly, na formação 

discursiva do portal Terra, é dizer necessariamente de um mercado consumidor.  

Essa posição é também sustentada pela prefeitura de São Paulo, como é 

possível inferir no intradiscurso da SD21. Se a prefeitura da cidade disponibiliza um 

roteiro com os estabelecimentos considerados gay-friendly, podemos depreender que 

a ela também importe fazê-lo. De fato, isso é materializado no próprio discurso da 

prefeitura; no site oficial da cidade de São Paulo, lê-se, sobre a 19ª Parada do Orgulho 

LGBT180: 

 
Manifestação contra homofobia e por garantia de direitos aos homossexuais 
foi iniciada às 10 horas deste domingo (7) e seguirá até a noite. Mercado 
LGBT movimenta quase R$ 60 milhões por ano na cidade e São Paulo é 
o quarto melhor destino homossexual (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 7 
jun. 2015, on-line). 

 
Lê-se, também: 

 
De acordo com o estudo internacional GayCities, São Paulo é o quarto 
melhor destino LGBT do mundo, com mais de 80 estabelecimentos 
especializados, conhecidos como gay friendly. Segundo uma pesquisa 
feita pela SPTuris, em 2013, o segmento representou um impacto na 
economia paulistana que, em menos de um ano, chegou a movimentar 
R$ 59,5 milhões. (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 7 jun. 2015, on-line). 

 
Fica evidente como a questão mercadológica é determinante no que concerne 

à Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. À medida que o evento atrai turistas e gera 

capital, ela ganha (mais) destaque, tanto no site da prefeitura da cidade, quanto na 

mídia. Podemos daí depreender que haja uma filiação de ambas as instituições à 

formação discursiva que opera os sentidos de que o consumo é benéfico para os 

sujeitos. No primeiro fragmento recortado do site da prefeitura de São Paulo, fala-se 

da manifestação contra a homofobia e da garantia de direitos aos homossexuais, mas 

essas questões não estão desvinculadas de um mercado consumidor. São, portanto, 

inseparáveis nessa FD. 

                                            
180 Disponível em: <http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/5708#ad-image-0>. Acesso em: 15 maio 
2016. 
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Em relação às matérias que compõem nosso corpus numa outra região de 

sentidos, que é a formação discursiva progressista que atravessa os portais Carta 

Maior, Carta Capital e RBA, recortamos algumas sequências discursivas que dizem 

do mercado e do consumo. As matérias que diziam desse eixo discursivo por nós 

depreendido foram encontradas apenas no portal de notícias RBA. 

Em matéria publicada181 pelo portal RBA em 7 de junho de 2012, fala-se sobre 

a ocupação de hotéis durante a 16ª Parada LGBT de São Paulo, ocorrida em 2012, 

trazendo informações da Associação Brasileira de Indústrias e Hotéis do Estado (Abih-

SP), em nome do presidente da associação, Bruno Omori. 

 
SD22: Para Omori, o maior impacto que a Parada LGBT provoca no setor 
[hoteleiro] é sentido posteriormente, tendo em vista que o evento promove a 
capital [do Estado de São Paulo] como destino turístico. [...] A demanda 
por hotéis em função da parada, no entanto, cresce de 2% a 3% a cada 
ano, informou o presidente. (RBA, 7 jun. 2012, negritos nossos). 

 
Nessa sequência discursiva, parafraseiam-se, em nome do presidente da 

Abih-SP, sentidos que amarram a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo ao 

consumo: ela é a responsável por ‘promover’ a cidade de São Paulo como ‘destino 

turístico’, o que implica, da posição que Bruno Omori ocupa, que a Parada atrai turistas 

e, consequentemente, atrai dinheiro à capital paulista. O evento, aliás, cria uma 

‘demanda por hotéis’, o que também corrobora a produção de efeitos de sentidos que 

se alinham no discurso do consumo, uma vez que essa demanda é crescente, como 

lemos em SD22. 

A mesma matéria fala especificamente, em outro trecho, de espaços gay-

friendly, como apresenta a próxima sequência discursiva: 

 
SD23: Outros setores da cadeia produtiva, por sua vez, têm crescimento 
real de 20% a 25% no faturamento, como é o caso dos estabelecimentos 
conhecidos como gay friendly, voltados ao atendimento específico 
desse público, segundo levantamento da SP Turis. [...] Os visitantes que 
chegam à capital paulista para participar da parada costumam gastar uma 
média de R$ 1.813. (RBA, 7 jun. 2012, negritos nossos). 

 
Neste fragmento, são reforçados os sentidos de que a Parada do Orgulho 

LGBT está atrelada a um comportamento do sujeito homossexual significado pelo 

                                            
181  Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2012/06/hoteis-economicos-da-
avenida-paulista-terao-100-de-ocupacao-na-parada-lgbt>. Acesso em: 19 maio 2015. 



 

187 
 

consumo. Esse atravessamento é evidenciado, no fio do discurso em SD23, ao dizer 

dos “setores da cadeia produtiva”, reproduzindo significantes do campo empresarial e 

mercadológico e evidenciando que a Parada do Orgulho LGBT é um ‘negócio’, isto é, 

é também mais um dos elementos da cadeia produtiva. Esses efeitos de sentidos são 

ainda reforçados ao se dizer que os setores dessa cadeia produtiva “têm crescimento 

real de 20% a 25% no faturamento [...]”, assim demonstrando, por meio dos números, 

que se trata de um negócio lucrativo, ou seja, que permitem o crescimento do 

faturamento das empresas. 

Além disso, quem faz o levantamento a que se refere o portal de notícias on-

line RBA é a SP Turis, nome fantasia da empresa privada de turismo e eventos São 

Paulo Turismo S/A. Como se lê na seção “Quem somos” do site da empresa, esta 

organização econômica: “Possui capital aberto e tem como sócia majoritária a 

Prefeitura de São Paulo.”182 Podemos compreender, a partir disso, como os efeitos de 

sentidos produzidos em SD21 (p. 184), bem como nas SDs 22 e 23 (acima), sobre 

uma ligação entre a prefeitura da cidade de São Paulo e as empresas denominadas 

‘gay-friendly’, são possíveis numa determinada formação discursiva. Quando esta 

relação é considerada, importa dizer da prefeitura de São Paulo à medida que ela 

lucra com a Parada do Orgulho LGBT: afinal, os turistas “costumam gastar uma média 

de R$ 1.813” (SD23) na cidade de São Paulo durante o evento. 

As empresas que têm seu faturamento engrandecido em um quarto ou um 

quinto com a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo não são quaisquer empresas, 

mas “estabelecimentos conhecidos como gay friendly”, conforme é possível ler em 

SD23. Ora, a partir dessa afirmação, fica implícito que empresas que não são 

‘conhecidas’ como gay-friendly não faturam, ou não faturam tanto quanto as que o 

são. Portanto, constrói-se discursivamente a equação de que ser (uma empresa) gay-

friendly é ganhar dinheiro. Além disso, os efeitos de sentidos produzidos dizem da 

possibilidade de só haver (aquele) faturamento se uma determinada empresa for gay-

friendly.  

No campo dos não-ditos, compreendemos que para assegurar os sentidos 

produzidos pelo portal de notícias RBA, é preciso não dizer, em primeiro lugar, do 

porquê da existência desses “estabelecimentos considerados gay friendly”, já que não 

há estabelecimentos ‘hetero-friendly’, por exemplo. Aliás, isso não chega sequer a ser 

                                            
182 Disponível em: <http://spturis.com/v7/quemsomos.php>. Acesso em: 3 ago. 2016. 
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cogitado, possibilitando uma interpretação de que ao sujeito heterossexual, todo lugar 

lhe é ‘friendly’. Nas SDs 22 e 23, além disso, não é dito em que esses 

‘estabelecimentos gay-friendly’ diferenciam-se em relação aos outros 

estabelecimentos, a não ser pelo seu faturamento.  

Em relação ao trecho “é o caso dos estabelecimentos conhecidos como gay 

friendly, voltados ao atendimento específico desse público”, poderíamos parafraseá-

lo da seguinte forma: “é o caso dos estabelecimentos que são conhecidos como gay 

friendly, que são voltados ao atendimento específico desse público”. Assim posto, 

temos duas relativas: uma determinativa e outra explicativa, respectivamente, ou, em 

outros termos, temos duas orações subordinadas adjetivas: uma restritiva e outra 

explicativa (cf. CUNHA & CINTRA, 2007).  

As orações subordinadas adjetivas (restritivas e explicativas) constituem um 

ponto fundamental para o desenvolvimento da teoria materialista do discurso fundada 

por Pêcheux. São elas que permitem ao autor, em seu Semântica e discurso: uma 

crítica à afirmação do óbvio, desenvolver algumas das noções mais caras à Análise 

de Discurso, como a de pré-construído e a de articulação de enunciados. A este 

respeito, Lunkes (2014) faz um mapeamento no qual apresenta como as relativas 

foram decisivas para o desenvolvimento da Análise de Discurso. Segundo a autora:  

 
As relativas (determinativas e explicativas) constituem a materialidade a 
partir da qual se encontram os problemas nodais que a teoria do discurso 
[...] objetiva problematizar e desenvolver: a relação entre língua e 
ideologia, cujo termo que concentra tais conceitos em suas tensões é 
“discurso” [...]. (LUNKES, 2014, p. 147, aspas da autora). 

 
Pêcheux ([1975] 2009) considerava, como aponta Lunkes (2014), que as 

relativas evocavam algo exterior, já dito e esquecido, que retornava no enunciado, 

apagando sua dependência ao ideológico. Por isso o autor debruçou-se sobre elas: 

para recobrar o lugar da ideologia no atravessamento do dizer, já que a língua não 

funciona fechada sobre si mesma. 

No enunciado que parafraseamos acima – “é o caso dos estabelecimentos 

que são conhecidos como gay friendly, que são voltados ao atendimento específico 

desse público” –, depreendemos que, em primeiro lugar, há uma oração subordinada 

adjetiva restritiva, assim considerada porque determina o núcleo do enunciado, isto é, 

o substantivo “estabelecimentos”. Não se fala de qualquer estabelecimento, mas 

daquele que é “conhecido como gay friendly”. Todavia, não é dito nesse enunciado 
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quem assim o conhece; sua construção é calcada numa suposição de que esse objeto 

– ‘estabelecimentos’ – de que se fala existe daquela forma. Apaga-se o processo pelo 

qual ele se torna ‘conhecido’, e conhecido de uma determinada forma, ‘como gay 

friendly’.  

Esse efeito da relativa determinativa (oração subordinada adjetiva restritiva) é 

explicado por Pêcheux ([1975] 2009) a partir de suas considerações a respeito da 

lógica de Frege. Sobre a relativa determinativa, vale destacarmos que, segundo o 

mesmo autor: 

 
o fenômeno sintático da relativa determinativa é [...] a condição formal de um 
efeito de sentido cuja causa material se assenta, de fato, na relação 
dissimétrica por discrepância entre dois “domínios do pensamento”, de modo 
que um elemento de um domínio irrompe num elemento de outro sob a forma 
do que chamamos “pré-construído”, isto é, como se esse elemento já se 
encontrasse aí. Especifiquemos que, ao falar de “domínios de pensamento”, 
não estamos querendo designar conteúdos de pensamento fora da 
linguagem, que se encontrariam na linguagem com outros conteúdos de 
pensamentos: na verdade, todo “conteúdo de pensamento” existe na 
linguagem, sob a forma do discursivo. (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 89, itálicos 
e aspas do autor). 

 
Reencontramos, aqui, a noção de pré-construído em relação à oração 

subordinada adjetiva restritiva; podemos compreender a partir dessa relação que 

aquilo que é dito no enunciado acima apresentado não é desde sempre dado, isto é, 

não há desde sempre ‘estabelecimentos que são conhecidos como gay friendly’, uma 

vez que o ‘conhecimento’ é produzido como um efeito discursivo: o de que há esses 

estabelecimentos e que eles são conhecidos. No entanto, isso que parece estar já lá 

desde sempre é produzido por um “encaixe sintático” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 89) 

que produz essa ilusão. 

Retornando ao enunciado, em segundo lugar temos uma segunda oração 

subordinada que se vincula à primeira, indicada a seguir em negrito: “é o caso dos 

estabelecimentos que são conhecidos como gay friendly, que são voltados ao 

atendimento específico desse público” (negritos nossos). Esta oração é introduzida 

pelo mecanismo da oração subordinada adjetiva explicativa, ou, na perspectiva de 

Pêcheux ([1975] 2009), relativa explicativa.  

Consoante o mesmo autor, a relativa explicativa tem como característica ser 

constituída por um ‘pensamento’ saturado, independente, que pode ser articulado a 

uma outra proposição. De fato, a relativa explicativa funciona, na perspectiva 

pecheutiana, como um “suporte do pensamento contido em uma outra proposição, e 
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isso por meio de uma relação de implicação entre duas propriedades” (PÊCHEUX, 

[1975] 2009, p. 101, itálico do autor). A essa relação, Pêcheux (ibidem) designa “efeito 

de sustentação”, já que a oração explicativa é implicada por uma oração principal. 

Mas seu caráter é “incidente”: “a supressão da explicativa não destrói em nada o 

sentido da proposição de base”; “pode-se dizer que ela constitui a evocação lateral 

daquilo que se sabe a partir de outro lugar e que serve para pensar o objeto da 

proposição de base”, afirma ainda Pêcheux (ibidem, idem, itálicos do autor). 

No trecho negritado acima, a afirmação “voltados ao atendimento específico 

desse público” constitui uma dessas ‘evocações laterais’, uma vez que joga com algo 

sabido em outro lugar. Pêcheux (ibidem, p. 102) denomina este processo de “retorno 

de saber no pensamento”. Ao dizer que os estabelecimentos gay-friendly são 

“voltados ao atendimento específico desse público”, este enunciado é articulado por 

um discurso-outro, apagado na superfície do enunciado, que o sustenta, produzindo 

um efeito de que os enunciados são ‘claros’. Consideramos, a partir de nossa leitura 

de Pêcheux, que esse efeito só é possível porque existe, entre dois enunciados, um 

terceiro, não dito, que lhe dá sustentação. 

Avancemos, a seguir, a mais uma sequência discursiva recortada da mesma 

matéria do portal de notícias on-line RBA da qual recortamos as SDs anteriores (22 e 

23): 

 
SD24: De acordo com a Abih–SP, a maior parte da ocupação durante a 
Parada LGBT ocorre em hotéis de uma ou duas estrelas. “Como é um 
evento popular e de apenas um dia, a maioria das pessoas fica hospedada 
em casa de parentes. Quem fica em hotel, opta por aqueles com menor 
valor de diária”, disse o presidente da associação, Bruno Omori. (RBA, 7 jun. 
2012, negritos nossos). 

 
Nas SDs 22 e 23 pudemos ver como o discurso do portal de notícias RBA é 

atravessado pelo discurso mercadológico, de consumo, produzindo efeitos de 

sentidos de que a Parada do Orgulho LGBT na cidade de São Paulo favorece o 

faturamento, dentre outros. Se, por um lado, em SD24 o discurso sobre o consumo é 

reforçado – no sentido de que ainda se fala sobre um modo de consumo, que é o de 

hospedar-se (também) em hotéis –, por outro, algo em SD24 produz uma contradição 

em relação às sequências discursivas anteriores. 

Em SD23, encadeiam-se os sentidos de que a Parada LGBT quadruplica ou 

quintuplica o faturamento, bem como se aponta a renda – “uma média de R$ 1.813” – 
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do turista que frequenta o evento, cuja duração é de “apenas um dia”, como lemos em 

SD24. Ora, por meio dessa rede de sentidos, produz-se o efeito de que o consumo é 

uma tônica do evento. Entretanto, em SD24, o que está no fio do discurso é que “a 

maior parte da ocupação durante a Parada LGBT ocorre em hotéis de uma ou duas 

estrelas”. Considerando-se que os hotéis de duas estrelas na cidade de São Paulo 

custam, em média, entre R$ 120 e R$ 170,183 depreendemos que o consumo alto de 

que fala o portal de notícias, com base no presidente da Abih-SP, não se realiza, ao 

menos no que concerne aos hotéis. Depreendemos a partir disso que o portal de 

notícias constrói uma média de gastos, tal como apontada em SD23, apontando para 

uma direção de sentidos que, mesmo ao longo da matéria, não se confirma. A renda 

que comparece no discurso do portal é um fator que reclama sentidos outros, 

exteriores à matéria e que sinalizam para uma questão: onde estão os homossexuais 

que têm gastos altos e que aumentam o faturamento das empresas gay-friendly? A 

resposta fica suspensa e é apagada pela contradição que acima apontamos.  

Há ainda um ponto sobre as SDs 22 a 24 que precisamos abordar. 

Diferentemente das SDs anteriores (11-21), recortadas de dois portais das grandes 

corporações de mídia – G1 e Terra – estas últimas se materializam em um portal 

alternativo: o Rede Brasil Atual. Como vimos anteriormente (p. 60), o portal RBA tem 

uma posição discursiva que se marca politicamente mais à esquerda. Portanto, 

vincula-se a uma posição que, historicamente, faz frente ao discurso capitalista e, por 

conseguinte, ao discurso do consumo. No entanto, os efeitos de sentidos 

(re)produzidos nas SDs 22 a 24, do portal RBA, filiam-se a uma formação discursiva 

de consumo tal como os portais das grandes corporações: fala-se do consumo, do 

faturamento de empresas, do “impacto” em setores comerciais. 

Entendemos que esse discurso-outro – ou seja, esse discurso que não se 

alinha com a posição ideológica do portal de notícias on-line RBA – que fala nas SDs 

22 a 24 seja uma transição entre formações discursivas. O esquecimento das filiações 

ideológicas – o esquecimento nº 2 de que nos fala Pêcheux ([1975] 2009) – permite 

que sentidos que não ‘pertençam’ a uma determinada formação discursiva possam 

nela irromper e ser (re)inscritos. Conforme Pêcheux (ibidem, p. 161), uma formação 

discursiva é um “espaço de reformulação-paráfrase” e, devido a isso, ela comporta 

                                            
183 Média obtida por meio de pesquisas realizadas no site <http://www.hoteis.com> entre 5 e 8 de 
agosto de 2016. Disponível em: <https://www.hoteis.com/de160256-st2/hoteis-duas-estrelas-sao-
paulo-brasil/>. Último acesso em: 8 ago. 2016.   
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tanto um quanto outro e ambos, ainda. Assim podemos compreender como algo 

contraditório em relação à posição discursiva do portal de notícias possa ser 

materializado e que isto não constitua um problema. Mas a ideologia deixa rastros: 

como vimos na análise da SD24, há uma tensão no dizer – a não confirmação de um 

gasto elevado – que demonstra que esse atravessamento de um discurso contrário 

deixa marcas na materialidade discursiva. Não há ritual sem falhas.184  

Do que precede, podemos dizer que, a partir das sequências discursivas 

analisadas neste capítulo, a questão do espaço gay-friendly é presentificada como 

uma questão de mercado. Trata-se de um mercado segmentado aos sujeitos 

homossexuais, mas apenas àqueles que atendem características próprias, tais como 

um perfil delimitado e uma renda média de acordo com esse mercado. Os espaços 

gay-friendly, nas SDs 11 a 24, são significados a partir do lugar do mercado, de modo 

que o consumo é parte do que constitui um espaço gay-friendly. Aliás, o que não é 

enlaçado por esse discurso escapa como resto, como aquilo que não (pode) se 

inscreve(r) numa formação discursiva neoliberal a respeito dos sujeitos 

homossexuais. Isso quer dizer que, em nossa contemporaneidade, ser sujeito 

homossexual é habitar também esse discurso do consumo, ainda que esse sujeito 

possa não se identificar com ele; mesmo aquele sujeito homossexual que não 

consome é atravessado pela formação discursiva do mercado, isto é, é significado a 

partir do discurso de consumo que o significa como o que está fora porque não 

consome dentro de uma ‘sociedade de consumo’. O que parece ser uma obviedade, 

agora podemos ir mais além, só o é em acordo com esta formação discursiva 

capitalista, neoliberal, que diz que ser sujeito é consumir. Tudo o que foge a isso é 

significado não como sujeito, mas como rejeito, ou como aquele que ainda ‘precisa’ 

se identificar com o consumo. 

Observamos, nesse capítulo, uma grande circulação de sentidos parafrásticos 

em torno da questão gay-friendly com poucas brechas de deriva. Os efeitos de 

sentidos que mobilizamos em nossas análises vão sendo amarrados em muitos nós, 

tais como já exploramos: o do comportamento, o da segurança, o do mercado; todos 

                                            
184 Nos outros portais de notícias on-line alternativos onde efetuamos nossa pesquisa, Carta Capital e 
Carta Maior, não encontramos a questão do mercado vinculado ao consumo. Embora isto não configure 
que neles esse contradiscurso não possa comparecer, consideramos que nos portais alternativos ela 
não seja uma tônica. Conforme vimos nas análises das SDs 5, 6 e 10, o portal RBA tem uma posição 
discursiva que nos permite associá-lo como alternativo, uma vez que em seu discurso materializam-se 
questões que não comparecem nos portais de notícias on-line das grandes corporações midiáticas. 
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eles em relação aos espaços urbanos que são denominados como gay-friendly em 

sua relação com os sujeitos homossexuais. 

Há nessa relação uma memória de que o lugar social dos sujeitos 

homossexuais é na cidade, conforme apontamos no capítulo 3.1.2 (“Sujeitos em 

fuga... e em rota”, p. 97). Mas na atualidade, tanto quanto no início do século XX, essa 

cidade não é toda; o lugar dos sujeitos homossexuais, isto é, o lugar onde os sujeitos 

homossexuais podem imaginariamente se identificar (e se proteger), continua sendo 

recortado: são alguns bares, restaurantes, ruas, bairros... espaços, os quais não são, 

em geral, exclusivos, já que qualquer sujeito heterossexual pode frequentá-los. Mas, 

vale lembrar, o inverso não é possível.  

Se, por um lado, em nossos dias estes espaços não comparecem mais 

significados como ‘campos de refugiados’, conforme vimos com Eribon (2008), isso 

não significa, por outro, que eles tenham deixado de ser refúgios. No capítulo 4.4 

(“Em-segurança”, p. 158) pudemos demonstrar como esses espaços são investidos 

de sentidos de segurança, dentre outras inscrições possíveis. 

De toda forma, a memória dos espaços de vivência homossexual do início do 

século XX deslocaram-se, em nossa contemporaneidade, para os espaços gay-

friendly. Isto não ocorre sem que esses espaços tenham sido deslocados pelo 

mercado, algo que se materializa em nossas análises do corpus. Por conseguinte, 

iremos, na próxima seção, ainda nos debruçar sobre essa questão observando a 

construção dos espaços imaginários na cidade no que concerne aos sujeitos 

homossexuais. 

 

4.6 Um gueto mais na moda... 
 

Como, em termos [...] mais diretamente políticos, 

evitar que as conquistas do movimento [gay] não 
terminem em uma forma de guetização? 

 
(Pierre Bourdieu, A dominação masculina, p. 171) 

 
No capítulo que intitulamos “O gueto como o lugar do outro” (p. 104), 

mapeamos algumas posições teóricas a respeito da noção de gueto. Com Wacquant 

(2004), demonstramos haver uma crítica à historiografia, à sociologia e à antropologia 

a respeito da noção de gueto porque, embora sejam a partir destas áreas apontados 

alguns elementos que fazem parte do que se entende por gueto – trata-se de i) área 

urbana restrita, ii) uma rede de instituições voltadas a um determinado público, e iii) 
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uma organização cultural que compreende valores, “mentalidades” e “formas de 

pensar” (ibidem) –, há uma opacidade sobre o gueto enquanto forma social e o 

que/quem o constitui. De nossa posição na Análise de Discurso, entendemos que a 

crítica de Wacquant (2004) incide especificamente sobre a exclusão do sujeito que 

habita o gueto, haja vista que é pelas práticas subjetivas que o gueto é constituído, 

isto é, o gueto é materializado através do sujeito e de suas práticas. Para ainda colocar 

de outro modo, é pela história dos sujeitos que os guetos são formados.  

São muitos os gestos de leitura acerca de um espaço urbano como o gueto, 

e alguns deles encontram pontos de estabilização dos sentidos. Assim ocorre com 

posições acadêmicas que legitimam saberes sobre o gueto. A historiografia, a 

antropologia e a sociologia não detêm ‘a verdade’ sobre o gueto, mas seus lugares de 

produção de saber sobre o gueto produzem alguns efeitos de sentidos sobre aquele 

espaço urbano que vão se estabilizando no curso da história. Desse modo, dizer do 

gueto é filiar-se (ou não) também a discursos daquelas áreas. A crítica de Wacquant 

(2004) que apontamos acima recai sobre esta questão.  

De nossa posição teórica, queremos, ainda a respeito das produções 

discursivas sobre o gueto, considerar que há o real. Segundo Pêcheux ([1983a] 2008, 

p. 29, aspas do autor, negritos nossos), 

 
Supor que, pelo menos em certas circunstâncias, há independência do objeto 
face a qualquer discurso feito a seu respeito, significa colocar que, no interior 
do que se apresenta como o universo físico-humano (coisas, seres vivos, 
pessoas, acontecimentos, processos...), “há real”, isto é, pontos de 
impossível, determinando aquilo que não pode não ser “assim”. (O real 
é o impossível... que seja de outro modo).  

 
Nas tentativas do sujeito de dar respostas ao real, ele o bordeja, produzindo 

sentidos. Sem, entretanto, poder alcançá-lo. O real é o impossível. Nesse sentido, não 

podemos dizer que há um real do gueto, mas o real, que é da consistência do 

inatingível. Porém, é a partir desta falta constitutiva que se produz o turbilhão de 

sentidos do que está ao redor do real. 

Não alcançamos o real, mas ele existe: há o gueto, bem como “há real”, como 

diz Pêcheux (ibidem, idem), e busca-se dar conta dele por meio de um efeito 

imaginário que trabalha os sentidos determinados historicamente. Portanto, gueto 

significa a partir da forma como é apreendido nos vários discursos que o recortam e o 

recontam: por um lado, consoante Sennett (2008), é espaço da degradação, do 

exótico, da pobreza, da segregação, do abandono, da superpopulação, dos males 
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urbanos, da violência, do alheamento, dos vícios, das doenças, do mal que infectava 

a comunidade cristã; por outro, é espaço de produção cultural e de desenvolvimento 

institucional – ainda que restrito – e, sobretudo no que concerne aos homossexuais 

(WACQUANT, 2004), de libertação e fuga do estigma, de uma (suposta) proteção 

contra a homofobia. Na posição teórica a que nos filiamos, operamos com os modos 

como esses sentidos funcionam significando o gueto, sem nos esquecermos de que, 

para além dos discursos sobre esse espaço urbano, há, ainda, o impossível, o 

inalcançável, o indizível: novamente, há o real... 

Ora, os sentidos que circulam a respeito da noção de gueto são constituídos 

por – ao mesmo tempo que constituem – uma memória discursiva que é mobilizada 

em diversas formações discursivas. Fundamentalmente, estamos falando de 

condições de produção de discursos sobre a noção de gueto.  

Recobramos aqui a presença do sujeito nesse espaço restrito. Isso porque os 

elementos que determinam o que é (ou não) gueto estão intimamente ligados a um 

barramento do sujeito numa determinada formação social. Conforme lemos em 

Wacquant (2004), historicamente, esses sujeitos foram os judeus, os negros, os 

imigrantes pobres. A estes juntavam-se outros grupos considerados marginais, como 

o das prostitutas e dos traficantes de drogas.  

França (2006), em sua dissertação de mestrado em Antropologia Social sobre 

as relações entre o Movimento GLBT185 e o mercado destinado para homossexuais, 

designado como “mercado GLS”, anterior, como dissemos (cf. capítulo 4.2, p. 121-ss), 

ao gay-friendly, analisa as tensões – aproximações, distanciamentos, deslocamentos 

–, entre o então “Movimento GLBT” e a segmentação de um mercado para este grupo. 

Para tanto, a antropóloga mapeia os espaços de vivência homossexual, explorando a 

questão de formação do gueto e a estruturação de um nicho de mercado voltado aos 

homossexuais. 

Segundo França (2006, p. 32), os anos 1970 configuraram um momento de 

reflexão sobre a formação de “comunidades” e “identidades” homossexuais. É neste 

período que os discursos sobre os guetos aparecem nos estudos sobre as 

homossexualidades, pensado como um espaço na cidade onde o homossexual se 

                                            
185  A autora refere-se à sigla utilizada pelo Movimento LGBT brasileiro até 2008, quando, na 1º 
Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, promoveu-se a 
alteração de GLBT para LGBT, a fim de dar maior visibilidade às lésbicas e unificar a sigla utilizada 
mundialmente. 
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identificasse, sobretudo a partir do que propunha a Escola de Sociologia de Chicago 

(cf. WACQUANT, 2004). Diz a autora: 

 
Via de regra, os estudos que se dedicavam a analisar espaços de 
sociabilidade vinculados à homossexualidade encontravam como locais 
privilegiados de pesquisa as grandes cidades, nas quais parecia fervilhar uma 
“vivência homossexual” intensa. A escolha não fora por acaso: o espaço 
urbano parecia ser o cenário ideal para que muitos homossexuais se 
beneficiassem da proteção que zonas marcadas de sociabilidade 
ofereciam e encontrassem seus pares em meio à variedade de opções 
de lazer. Nesse contexto, a noção de “gueto” parecia cair como uma luva 
para o cenário dos espaços de sociabilidade relacionados a 
homossexuais nos Estados Unidos, sendo adaptada por Martin Levine, que 
em 1979 se referiria ao “gay ghetto”. (FRANÇA, 2006, p. 32, itálicos da 
autora, negritos nossos) 

 
A partir do que lemos neste fragmento, o gay ghetto é assim denominado 

porque tinha um funcionamento que ia ao encontro de outros guetos: naquelas “zonas 

marcadas” era possível encontrar proteção e liberdade para ser gay. No entanto, neste 

mesmo fragmento, um outro elemento é especificado como sendo parte do gueto: as 

opções de lazer. Trata-se de algo geralmente não encontrado na memória sobre 

gueto; nesse aspecto, ele é significado como o lugar da ausência. A memória do gueto 

que comporta opções de lazer não comparece a não ser em relação ao gueto gay.  

No manifesto de Wittman (1970, n.p.), por instância, onde o autor diz do gueto 

formado por homossexuais, esse sentido de lazer não comparece, conforme lemos: 

 
we have formed a ghetto, out of self-protection. It is a ghetto rather than a 
free territory because it is still theirs. Straight cops patrol us, straight 
legislators govern us, straight employers keep us in line, straight money 
exploits us. We have pretended everything is OK, because we haven’t been 
able to see how to change it - we’ve been afraid.186 (negritos nossos). 

 
Neste recorte, os efeitos de sentidos acerca da relação dos homossexuais 

com o gueto passam por segurança, por exploração institucional e econômica, por 

medo. Nada é dito a respeito de lazer. 

Em ambas as citações que trouxemos acima, podemos ver como os discursos 

sobre a homossexualidade são capturados pelo urbano; ambos dizem que a 

homossexualidade é possível na cidade em determinados espaços. Entretanto, 

ambos os fragmentos dizem de dois modos distintos de se compreender o gueto gay: 

                                            
186 “nós formamos um gueto, por autoproteção. É mais um gueto do que um território livre porque ele 
ainda é deles. Policiais heterossexuais nos patrulham, empregadores heterossexuais nos mantêm na 
linha, dinheiro heterossexual nos explora. Temos fingido que tudo está bem, porque não temos sido 
capazes de vislumbrar como mudar isso; temos tido medo.” (tradução nossa).  
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um pela presença do mercado – “opções de lazer” –, outro pela exploração da 

homossexualidade por ele – “straight money exploits us”. Assim posto, falar sobre 

gueto gay é falar de discursos sobre esse espaço na cidade, de trabalhos de sentidos 

sobre uma memória das homossexualidades e dos espaços cabidos a elas. 

Consoante Perlongher (1987, apud França, 2006), o gay ghetto era 

constituído por alguns elementos, trabalhados também por França (2006, p. 32-33): 

 
Os requisitos necessários para que se pudesse falar de um “gay ghetto” 
seriam a presença de uma concentração institucional – no caso do “gay 
ghetto”, as instituições seriam estabelecimentos comerciais de 
sociabilidade; de uma “área de cultura” – definida através de espaços 
freqüentados basicamente por homossexuais, carregando alguns de seus 
“traços culturais”; de um isolamento social – excetuando-se uma parcela 
das relações de trabalho e visitas familiares, toda a sociabilidade se daria 
dentro da área delimitada, e com homossexuais; e de uma concentração 
residencial, com quadras e prédios inteiros sendo habitados por 
homossexuais (itálicos da autora, negritos nossos). 

 
Novamente vislumbramos, nesse fragmento, como o discurso do mercado 

comparece em relação ao gueto gay: esse espaço é constituído pela presença de 

“estabelecimentos comerciais”, isto é, do mercado, que por sua vez permite a 

sociabilidade. Disso podemos depreender que, nesta posição, só há sociabilidade 

através do mercado, e que esta sociabilidade só se dá dentro de uma “área 

delimitada”.  

França (2006) argumenta que a organização social dos espaços nas grandes 

cidades brasileiras, tal como a do gueto gay, não se dava da mesma forma que nos 

Estados Unidos. Lá, segundo a autora, os sujeitos homossexuais organizavam-se e 

habitavam em regiões da cidade bem delimitadas, onde podiam existir de forma mais 

livre – formando bairros, como é o caso do West Village em Nova York, por exemplo 

–, pelo efeito de proteção que o gueto lhes proporcionava. Nas cidades brasileiras, 

por sua vez, a demarcação não ocorreria da mesma forma, muito embora se possam 

ouvir referências a um gueto gay em São Paulo e no Rio de Janeiro, consoante 

MacRae (1983). Historicamente, ainda segundo França (ibidem), as formas de 

inscrição dos sujeitos homossexuais nas cidades brasileiras, bem como os espaços 

urbanos que vão se delineando como sendo destinados a eles, compreendem outros 

traçados: são ruas – como a Farme de Amoedo, no Rio de Janeiro, ou a Frei Caneca, 

em São Paulo; frações da cidade – o Posto 9, em Ipanema, no Rio de Janeiro; 

estabelecimentos comerciais – bares, cafés, boates, restaurantes, livrarias – que vão 
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discursivamente constituindo mais um circuito homossexual do que um gueto. Para a 

autora, trata-se mais de segregação do que de guetização, embora este também a 

tenha em seu processo de formação. 

Esta diferença última é também notada por Risério (2012, p. 201), ao 

comparar o Rio de Janeiro e a Filadélfia, sobre a questão racial: 

 
No Rio, os pobres (e não só os pretos), expulsos do centro [entre o fim do 
século XIX e o início do século XX], ficaram longe de seus empregos. Na 
Filadélfia, o negro, por ser negro, via-se barrado em qualquer trabalho 
decente: a cor da pele anulava a competência. No Rio, pobres brancos e 
pretos formavam, juntos, grupos de trabalhadores, na estiva ou na construção 
civil. Na Filadélfia, jamais trabalhariam side by side. O Sétimo Distrito, 
estudado por Du Bois, era um gueto negro. E a segregação chegava ao 
cemitério. O casal formado por uma pessoa branca e uma preta não podia 
ser enterrado lado a lado. Cada raça tinha um sítio distinto para suas covas. 
Mas não nos esqueçamos de que a elite carioca era predominantemente 
clara; o poder queria incrementar a imigração de europeus; e os pobres, que 
o saneamento escorraçou, eram também brancos, mas, sobretudo, mulatos 
e pretos.  

 
A questão do gueto é uma questão que envolve, pois, algo para além da 

segregação; envolve um barramento no convívio de sujeitos. No Rio, os negros e 

pobres são segregados nas favelas e nos subúrbios, como contrapartida a um projeto 

que, na gestão de Pereira Passos (1902-1906), visava à modernização – “excludente”, 

como bem observa Risério (ibidem) – da cidade do Rio de Janeiro. Não obstante, 

desenvolvia-se ali uma sociabilidade sempre em relação com o exterior da favela. 

Nunca completamente saturada. 

Considerar que o gueto gay é formado apenas por áreas bem delimitadas, 

como bairros, é, portanto, remeter a uma memória que, se não apaga o envolvimento 

do sujeito, confina-o apenas àquele espaço. Ademais, falar de um circuito, mais do 

que um gueto, é não operar sentidos outros para além da segregação que atravessam 

os sujeitos homossexuais e a homossexualidade. Isso produz como efeito que, fora 

dos bairros onde os guetos são construídos, a segregação seria menor, e que não 

haveria abandono, violência, dentre outras inscrições possíveis. Mas se, conforme 

nossa posição teórica, o significante desliza e faz laço, consideramos que ‘gueto’ faça 

amarração, em nossos dias, com sentidos outros que se filiam a outras formas de 

organização do espaço urbano. Uma delas possibilitada pelo mercado. Assim o gueto 

é ressignificado. 

Voltando ao significante ‘gay-friendly’, vislumbramos uma relação com os 

significantes ‘gay ghetto’, cuja materialização se deu, no curso da história, 
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anteriormente ao do primeiro. Gay ghetto data dos anos 1970; gay-friendly, dos anos 

1980. Já mobilizamos, em outros momentos neste trabalho (p. 86 – nota 81; p. 126; 

p. 145), discussões a respeito do efeito metafórico, entendido, vale retomarmos, 

enquanto deslizamento semântico produzido por substituições entre significantes. 

Observemos a seguinte relação: 

 
Quadro 7: Sequências de efeitos metafóricos (gay ghetto e gay-friendly) 

gay Ghetto 

a b 

gay (-)friendly 

a c 

 

Cada letra (a, b, c) representa um dos significantes em jogo (gay, ghetto, 

friendly, respectivamente). Esta é uma série na qual vemos uma manutenção de a e 

uma substituição entre b e c. Esse deslizamento entre b e c, isto é, entre ghetto e 

friendly produz efeitos de sentidos distintos, como veremos abaixo. A partir das 

análises que empreendemos até aqui, algumas formas de significação do gueto são 

atualizadas no uso de gay-friendly, tais como: 

 
Quadro 8: Recortes de sequências discursivas (memória sobre o gueto gay) 

Recorte: Sequência discursiva: 

“...mítico bairro de Castro, ícone entre 

gays e lésbicas.” 

SD2 

“Bandeira marca área LGBT...” SD4 

“...lugares para evitar situações 

desagradáveis.” 

SD8 

 
Com estes fragmentos de discurso podemos compreender como aqueles 

sentidos produzidos historicamente sobre o gay ghetto retornam sobre os espaços 

gay-friendly: dizer do espaço circunscrito, marcado, no qual há uma possibilidade de 

identificação e proteção. Reside aí o efeito metafórico, isto é, no lugar onde os 

significantes são tomados um pelo outro com efeitos semanticamente equivalentes. 

Por outro lado, o que, numa determinada formação discursiva, não é 

significado como gay ghetto (a/b) é deslocado para gay-friendly (a/c). Com base nas 
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análises que fizemos no capítulo anterior, podemos defender a tese de que o que faz 

trabalhar os sentidos da relação entre gueto e friendly é o mercado. A partir dele, os 

espaços para os sujeitos homossexuais não são mais significados como espaços de 

degradação, de pobreza, de abandono. Ao contrário, os espaços gay-friendly são 

produzidos como espaços simpatizantes, amigáveis, onde há bom tratamento, onde 

os homossexuais são bem-vindos, onde há consumo e, por conseguinte, não há 

pobreza. 

Não obstante esses deslocamentos, a memória do gueto resiste para além do 

que apontamos no Quadro 8 (acima). Nas SDs 5, 6 e 10, há uma memória do gueto 

que é atualizada nos espaços gay-friendly: a da violência. Se, por um lado, o mercado 

‘resolve’ os problemas do gueto à medida que produz sentidos de que, comportando-

se de modos específicos – isto é, consumindo – há segurança, esses sentidos não 

são assegurados, já que as evidências ideológicas se esburacam no que é dito sobre 

os espaços legitimados pelo mercado. Isso marca que a violência não está ausente. 

Aliás, marca que o mercado se sustenta com a violência. 

Ainda uma questão fundamental que perdura nesse efeito metafórico é a de 

que os espaços gay-friendly indicam aos sujeitos homossexuais um dever fazer. Ao 

dizer que os homossexuais devem estar nesses espaços, fica não dito que eles não 

devem estar nos outros espaços. Assim reproduz-se o barramento do convívio dos 

sujeitos homossexuais com os sujeitos não homossexuais, mas sob um efeito de 

apagamento desse barramento porque há uma presença institucional, que é a do 

mercado. Deste modo, se em nossos dias há um espaço para o homossexual, ele só 

pode ser esse espaço legitimado pelo mercado.  

Em França (2006, p. 71, aspas da autora), lemos que “A identificação dos 

espaços de consumo ligados ao público homossexual como GLS [nos anos 1990, no 

Brasil] sem dúvida impulsionou a expansão deste mercado e possibilitou sua 

visibilidade para além do ‘gueto’”. Vemos, portanto, que, no Brasil, o GLS, nos anos 

1990, bem como o gay-friendly, nos anos 2000 em diante, são formas de apropriação 

do sujeito homossexual pelo mercado.  

Em outros termos, trata-se da produção de guetos às avessas, ou, como diz 

Quentin Crisp, em uma de nossas epígrafes, um gueto mais na moda.  
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4.7 O que fica nas Cartas 
 

Consoante vimos nas seções anteriores, dizer gay-friendly era dizer de 

comportamento, de segurança, de mercado e de uma memória sobre o gueto em 

relação aos sujeitos e aos espaços (para) homossexuais, sentidos esses 

entrecruzados – em paráfrases e polissemias – nos discursos dos portais de notícias 

on-line G1, Terra e Rede Brasil Atual. No entanto, de nossa busca efetuada em dois 

outros portais, Carta Capital e Carta Maior, outros sentidos circulam em torno do 

significante que rege nosso trabalho. Neste capítulo, iremos nos dedicar a eles. 

Em Carta Capital, no tempo que delimitamos para nossa busca no portal on-

line, duas matérias foram encontradas. Em Carta Maior, no mesmo período, a busca 

retornou apenas uma matéria. Se nos portais de notícias G1 e Terra havia uma 

regularidade no comparecimento do significante ‘gay-friendly’, com 61 matérias, no 

primeiro, e 29 matérias, no segundo, em Carta Capital e Carta Maior, por sua vez, 

essa regularidade não se reproduz. Consoante vimos no Quadro 3 (p. 63), o número 

total de matérias nas quais o significante ‘gay-friendly’ comparece é muito menor, com 

um total de três reportagens. 

Outro ponto a se destacar é que, no portal Carta Capital, a presença do 

significante ‘gay-friendly’ somente ocorre pela via da citação. 

Podemos aproximar a citação do discurso direto no que tange à ilusão de 

manutenção do dizer do outro pela manutenção do significante entre aspas (cf. 

capítulo 4.2.1, p. 123). No entanto, nos dois casos, apaga-se o fato de se tratar de um 

recorte sobre um dizer outro em outras condições de produção.  

A citação, assim como o discurso direto (por vezes referido aqui como DD), 

são formas de heterogeneidade mostrada que se marca no discurso por uma ruptura 

sintática produzindo um efeito de que com o DD haveria manutenção de um dito pela 

presença supostamente ipsis litteris dos significantes de quem diz187. Aí se produz um 

efeito de que o discurso direto marcaria, por exemplo, uma atestação de verdade, ou 

uma reprodução de um dizer (do) outro. A propósito, esta é uma posição tradicional 

nas gramáticas contemporâneas, inclusive as brasileiras (MEDEIROS, 2003), que 

marcam o DD como reprodução fiel de um dizer ou como estatuto de verdade (ibidem). 

                                            
187 Nesse sentido, o DD seria oposto ao discurso indireto, consoante lemos em Medeiros (2003, p. 83): 
“com o DI não se teria a reprodução da palavra do outro, mas o conteúdo de seu dizer através da 
reformulação do que teria sido dito”. 
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Mas a ilusão reside em que, se consideramos que a enunciação não se repete (ver p. 

30), a presença do discurso direto não significa que um dizer é atualizado sem ser 

deslocado; ao contrário, o DD é sempre encaixado, afetado pelas condições de 

produção que vão atualizar aquele dizer numa outra realização. 

Para seguirmos com nossa reflexão, vejamos, abaixo, sequências discursivas 

recortadas de nosso corpus. 

Em SD25, o outro que fala no discurso do portal Carta Capital é um padre. A 

matéria, publicada188 em 14 de novembro de 2011, questiona os modos de se pensar 

a homossexualidade em relação à religião, discutindo, sobretudo, a questão do 

pecado. Então, dá-se lugar – voz – para que um religioso tome posição: 

 
SD25: Para o padre, a falta de discussão no catolicismo sobre a 
homossexualidade “emburreceu” as pessoas para o debate em torno da 
pedofilia, que tanto tem causado danos à imagem da Igreja nos últimos anos. 
Daí a reação lenta diante das denúncias. E também se tornou um obstáculo à 
evangelização. “A homofobia instintiva já não é mais realidade, há cada vez 
mais solidariedade fraterna concreta. Muitos jovens são por natureza gay 
friendly. E se perguntam: por que seguir Jesus se tenho de odiar os gays?” 
(Carta Capital, 14 nov. 2011, aspas do portal de notícias). 

 
Em primeiro lugar, nota-se que, nesta SD, o discurso do padre é inserido por 

aspas sinalizando para a inscrição de um dizer do outro, isto é, posto como do padre.  

É significativo notar que no interior das aspas que jogam com a atribuição do dizer do 

padre, há outros desdobramentos, capturando – com o verbo “perguntam” –, vozes 

outras. O interessante é que as aspas homogeneízam o dizer como sendo do outro 

(padre). Enfim, com as aspas, há algo que o sujeito em posição de jornalista reproduz 

fielmente como se fossem as palavras do padre.  

De acordo com Medeiros (2003, p. 152), “o uso de recursos como as aspas, 

o travessão do discurso direto, o corpo que se separa do texto no caso da citação, o 

itálico que inclina a palavra para diferenciá-la” são mecanismos que dão visibilidade 

ao heterogêneo. O recurso das aspas, em SD25, dá a ver que há um outro sendo 

marcado no discurso de Carta Capital; é possível ler visualmente que entre aspas 

estão as palavras que ilusoriamente seriam o discurso de um outro sujeito. É preciso, 

entretanto, considerar que, ainda segundo Medeiros (ibidem), há uma diferença entre 

o DD e a citação: 

                                            
188 Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/ser-gay-e-pecado>. Acesso em: 1 out. 
2015. 
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é preciso registrar que o discurso direto tem [...] um sinal específico – o 
travessão. Sinal a mais que trabalha a palavra heterogênea como ato de fala 
e não, por exemplo, como palavra retirada de outros textos dos quais se 
refere a fonte. O travessão não comparece na citação (MEDEIROS, 2003, p. 
154). 

 
No que diz respeito ao discurso jornalístico, consideramos que a marcação do 

dizer do outro com aspas confira à citação o mesmo estatuto do discurso direto. Daí 

podermos afirmar que a citação tem um funcionamento próximo ao DD e assim 

procedermos para considerar esse dizer (do) outro que se insere em outro nível 

enunciativo na linearidade do discurso do portal de notícias. 

Ora, a presença da citação do padre em SD25 é o que traz à baila o 

significante ‘gay-friendly’ (grafado como “gay friendly”). Ele não comparece no dizer 

do portal de notícias, mas é materializado num dizer que o portal coloca à distância, 

como algo que é dito pelo outro (o padre), entre aspas. Consideramos que isto sinalize 

para uma posição numa formação discursiva progressista, em que o portal Carta 

Capital se inscreve, na qual dizer gay-friendly não seja possível (ou desejável), a não 

ser no/como discurso do outro. Daí sua emergência e(m) distanciamento. 

Já em SD26, recortada de matéria publicada189 em 29 de janeiro de 2015, as 

palavras do outro são as de um empresário que contrata transexuais para trabalhar 

em seu hotel: 

 
SD26: Drumond prepara a abertura de uma filial do Chilli Pepper em Belo 
Horizonte, e pretende contratar transexuais por lá também. “Muitos 
empresários perguntam: como faço para deixar minha empresa gay friendly? 
Sempre respondo: dê emprego a uma travesti.” (Carta Capital, 29 jan. 2015, 
aspas do portal de notícias). 

 
Os cortes sintáticos inseridos pelas aspas no discurso do portal de notícias 

mostram a presença de um outro que é posto como se falasse em um espaço que lhe 

é fornecido pelo meio de comunicação. Desse modo, entendemos que é como se 

Carta Capital atuasse como porta-voz para a alteridade. Não é o portal que diz, mas 

um outro que diz no portal, isto é, novamente é um falar das palavras do outro que 

comparece. E, em SD26, poderíamos considerar ainda um outro nível, uma vez que 

nesta SD o significante ‘gay-friendly’ é marcado por itálico, uma forma de mantê-lo à 

                                            
189  Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/prefeitura-lanca-programa-de-insercao-
social-as-mulheres-transexuais-582.html>. Acesso em: 1 out. 2015. 
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distância, como discurso (do) outro, consoante vimos no capítulo 4.2.1 (“Entre aspas, 

parênteses, apostos...”, p. 123-ss).  

Em SD26, poderíamos considerar alguns níveis de enunciação: o do portal de 

notícias, o do empresário encaixado pelo corte sintático da citação, e o do itálico que, 

no dizer do empresário, aponta ainda para um discurso outro que fala no seu. Mas, 

para além disso, há ainda um jogo de atribuição de dizeres na fala do empresário que 

se marca no efeito da pergunta e resposta.  

Com efeito, a presença do significante ‘gay-friendly’, em Carta Capital, só se 

dá pela via da citação. Pela atribuição ao dizer do outro tomado como se fosse mantido 

o outro dizer. Podemos daí depreender que os efeitos de sentidos de gay-friendly 

somente comparecem como discurso (do) outro, e não do portal, uma vez que ele não 

atualiza este dizer no fio de seu discurso. O significante é mantido à distância, como 

algo que fala em/de outro lugar, isto é, que fala de uma outra formação discursiva.  

No discurso do portal de notícias Carta Maior, em que a presença de gay-

friendly é materializada apenas uma vez (cf. p. 63), lemos na sequência discursiva 

recortada de matéria publicada190 em 22 de maio de 2013: 

 
SD27: A defesa dos gays nunca foi ponto forte dos conservadores. Quando 
assumiu como líder do partido, em 2005, decidido a “modernizar” a imagem 
de sua força, [David] Cameron começou a cortejar uma posição mais “gay 
friendly”, que culminou com este projeto de lei plenamente aprovado pelo 
setor modernizador de seu partido e seus sócios na coalizão, os liberal-
democratas. (Carta Maior, 22 maio 2013). 

 
Nesta SD, diferentemente das duas anteriores, não há presença de citação. 

Mas a alteridade é marcada no intradiscurso do portal de notícias on-line pelo uso das 

aspas, em ‘modernizar’ e ‘gay friendly’. Esses dois pontos de parada no significante 

(MEDEIROS, 2003) dão a ver no fio do discurso do portal de notícias um outro que 

irrompe. São as aspas que indicam um estranho que comparece numa determinada 

matriz de sentido e são elas, ao mesmo tempo, que fazem funcionar a ilusão de que 

há um controle do dizer, uma vez que pôr à distância também produz como efeito 

supor ter consciência do que é dito tal como é dito.  

No que tange ao significante ‘gay-friendly’, em SD27, este é posto à distância 

como se não fosse o portal de notícias que o dissesse. Além disso, dizer gay-friendly, 

                                            
190  Disponível em: <http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/Casamento-gay-novo-problema-
para-Cameron/6/27935>. Acesso em: 1 out. 2015.  
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em SD27, é dizer algo para além do espaço na/da cidade: é posição. Possibilidade de 

deriva de sentidos que acena para o imaginário de gay-friendly que transborda um 

limite espacial. 

Ora, essas marcas no discurso dos portais Carta Capital e Carta Maior 

apontam para um funcionamento que atravessa estes sites de notícias que se filiam a 

uma formação discursiva distinta da que atravessa os portais G1 e Terra, acenando 

para uma matriz de sentido progressista/democrática (ver p. 59-62) ao invés de 

neoliberal, numa posição político-ideológica situada à esquerda. Eles materializam o 

significante ‘gay-friendly’ apenas pela via do discurso do outro ao qual cedem espaço, 

colocando-o, por conseguinte, à distância, como um dizer que não é seu, ou que vem 

de outro lugar, isto é, que fala antes, em outro lugar, e independentemente.  

Esse outro lugar, compreendemos a partir de nossas análises ao longo deste 

trabalho, é o lugar do mercado, que (res)significa os espaços públicos de vivência 

homossexual na/da cidade, de modo que dizer gay-friendly é dizer desse espaço 

capturado pelo discurso neoliberal.  

Assim posto, os portais Carta Capital e Carta Maior (e aqui incluímos também 

o Rede Brasil Atual), que não se filiam a uma formação discursiva neoliberal, 

presentificam em seu dizer ‘gay-friendly’ como algo exterior. Problematizado – por 

meio das aspas, do itálico, da citação – na posição discursiva que assumem. 

Para concluir, diremos que isso traça uma diferença no discurso desses 

portais em relação àqueles das grandes corporações de mídia (G1 e Terra) e nos 

permite asseverar a importância de termos trabalhado com duas regiões de sentidos, 

isto é, duas formações discursivas – uma que se vincula a uma posição neoliberal, de 

consumo, e outra progressista, ideologicamente considerada de esquerda – nas 

quais, do embate semântico, surgem sentidos: os mesmos e/ou os outros... 
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5 Por uma cena que se fecha...  

 
Os sentidos escapam  

e pegam a gente a seu modo. 
 

(Orlandi, [1992] 2007, p. 131). 
 

O percurso de análise que apresentamos neste trabalho se constituiu a partir 

de um significante pivô – ‘gay-friendly’ – que, em sua presença em portais de notícias 

on-line brasileiros, nos permitiu observar o funcionamento discursivo dos dizeres 

sobre os sujeitos homossexuais no espaço urbano. 

A partir dos gestos de leitura do corpus, pudemos observar regularidades que 

nos levaram aos três eixos discursivos que depreendemos – efeitos de 

comportamento, de segurança e de mercado de consumo, do qual desdobramos um 

quarto eixo em relação ao gueto – e que, com base em nossa investigação, estruturam 

o discurso jornalístico on-line sobre o sujeito homossexual em nossa 

contemporaneidade, no modo como ele se materializa nos portais de notícias on-line 

G1, Terra, Carta Capital, Carta Maior e Rede Brasil Atual. 

Devemos agora, a fim de concluir nosso percurso de análise, recuperar o 

trajeto que fizemos em nosso trabalho. 

Em um primeiro momento, para situar nossa pesquisa e fundamentar nossos 

critérios de análise, fizemos, em nossa introdução (“Uma cena que se abre”), um 

percurso pela historicidade sobre os dizeres sobre o sexo e sobre a 

(homo)sexualidade, a fim de observar, sobretudo, com Foucault ([1976] 2015), como 

a sexualidade vai historicamente se desdobrando em regulações, classificações e, 

também, ressignificações. É por meio do discurso, pensado como efeitos de sentidos 

para e por sujeitos, que os homossexuais vão sendo ditos e isto, no movimento dos 

sentidos, significa ser dito pela medicina, pela psicologia, pela religião, pelo jurídico. 

E pela mídia.  

Se, em nossos dias, o homossexual é também aquele que diz, isto é, que 

pode ter voz na imprensa, nossa análise observa, paradoxalmente, que a todo o tempo 

ser sujeito homossexual é ser dito pelo outro. Daí termos tido como um nosso objetivo 

observar como a discursividade sobre os sujeitos homossexuais no espaço da cidade 

comparece. 

Em um segundo momento da pesquisa, passamos a uma construção teórica 

e metodológica da Análise de Discurso de orientação francesa. Essa articulação se 
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deu a partir do que nosso objeto reclamava teoricamente. Em Análise de Discurso, o 

dispositivo de análise não se dá aprioristicamente, mas é construído à medida que o 

corpus reclama sentidos que o analista, a partir de sua posição de sujeito, observa e 

compreende de acordo com seus objetivos. Por isso nos dedicamos, em um capítulo, 

à construção do objeto, a fim de dar a ver de que modo análise e teoria, do campo 

que ocupamos, se constroem mutuamente.  

Porque trabalhamos com o discurso jornalístico on-line, mostrou-se 

necessário traçar uma discussão específica sobre esse discurso cujo lugar teórico 

partiu do discurso jornalístico impresso para mostrar aproximações e distanciamentos 

entre este e o discurso jornalístico on-line. Por meio deste investimento teórico, 

chegamos à posição de que o on-line funciona como desdobramento do impresso, 

com uma memória da prática jornalística que se inscreve num outro suporte, tal como 

os portais de notícias, sobre o qual discorremos acerca de sua constituição e 

funcionamento. Ainda neste ponto, abordamos como se diz do sujeito homossexual, 

ou seja, como ele (ainda) é posto como algo a ser dito na mídia, sinalizando para os 

efeitos de sentidos que se produzem sobre este sujeito. 

Postas estas formulações, passamos à construção do corpus, explorando 

como isso se dá em Análise de Discurso, isto é, a partir de recortes que já partem de 

gestos de leitura e de questões a respeito de uma materialidade significante, assim 

como o discurso sobre os espaços ditos como destinados a sujeitos homossexuais 

nos portais de notícias on-line brasileiros. Essa posição teórica nos forneceu um dos 

critérios que utilizamos para as análises: portais de notícias que se inscrevem em 

formações discursivas distintas – uma, neoliberal e conservadora; outra, progressista. 

Avançamos, a partir daí, para o trabalho com noções caras à Análise de 

Discurso. A de condições de produção, tal como proposta por Pêcheux ([1975] 2009) 

e retomada por Courtine ([1981] 2009), nos permitiu observar a inquietação que o 

campo da AD materializa ao recuperar o exterior da língua, isto é, ao recobrar o 

ideológico que atravessa a produção de sentidos por sujeitos. É porque trabalhamos 

a partir das condições de produção que podemos compreender como os sentidos não 

são unívocos ou fechados, mas construídos na história e sempre à deriva, podendo 

tornarem-se outros. E sempre pela via do sujeito, conceito fundamental sobre o qual 

também nos debruçamos a fim de marcar uma diferença em relação a outros campos 

teóricos.  



 

208 
 

Em nosso trabalho, mostramos que, para a Análise de Discurso, o sujeito é 

construído ao mesmo tempo que o sentido, uma vez que ambos se fazem sempre em 

relação ao significante que os constitui (PÊCHEUX, [1975] 2009). E há sempre o 

atravessamento da ideologia que irá determinar como um determinado significante faz 

sentido (e não faz outros) para um determinado sujeito. O que não significa que o 

sujeito tenha consciência desse atravessamento ideológico ou da divisão do 

inconsciente; ele é tocado pelas evidências dos sentidos porque esquece que aqueles 

elementos o constituem e constituem o que diz. 

Desse modo, julgamos importante fazer o trajeto que propusemos, ainda no 

capítulo segundo, acerca da noção de significante, a fim de transitar entre as formas 

como ele foi teorizado historicamente, e assumindo a posição da Análise de Discurso, 

que está em consonância com a da Psicanálise lacaniana. Assim consideramos um 

fechamento de nosso percurso teórico. 

Num terceiro momento desta pesquisa, debruçamo-nos sobre os discursos 

sobre o sujeito homossexual e sobre a homossexualidade, incidindo enfaticamente 

sobre a questão do identitário. Para tanto, transitamos de uma noção de identidade 

entendida como algo fechado, acabado, realizável, efeito da forma-sujeito histórica 

capitalista, para a de identificação, considerando-se aí o processo pelo qual o sujeito 

pode, ou não, filiar-se numa determinada formação discursiva191. Trabalhamos com a 

noção de identitário na qual o sujeito, sempre posto em relação, identifica-se em 

movimento (ORLANDI, 1998), sem nunca alcançar um ponto final no qual uma sua 

identidade estaria formada, isto é, acabada.  

Pudemos avançar, ainda, em relação a sentidos circulantes a respeito da 

homossexualidade para questionar o que é posto como evidência. Nesse sentido, as 

contribuições de Eribon (2008) nos foram fundamentais para podermos ver como os 

sentidos vão se sedimentando, por um lado, produzindo memória, e, ao mesmo 

tempo, permitindo deslocamentos. Tais considerações nos permitiram pensar o sujeito 

homossexual em como ele é falado na/pela mídia; sobre ele, comparecem sentidos 

de fuga, de rota, de agrupamento, de uma organização no espaço urbano. Deste modo 

é que pudemos chegar à questão do gueto, que encerra este terceiro momento do 

trabalho, em relação aos sujeitos homossexuais. Tal questão, que se mostrou após 

                                            
191 E, como já foi dito, não se trata de uma escolha por uma ou outra identidade; tampouco, de uma 
construção de identidade. A noção de interpelação ideológica é crucial para compreender o movimento 
identitário.  
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um mergulho na memória sobre a homossexualidade, já se mostrava com força, em 

contrapartida, na cena de An Englishman in New York (2009) que abre este trabalho. 

Foi preciso que o sentido retornasse para que só depois, com a teoria, pudesse por 

nós ser compreendido. 

Na sequência, no quarto momento do trabalho, dedicamo-nos às análises dos 

discursos dos portais de notícias on-line a respeito dos espaços na/da cidade ditos 

como destinados a sujeitos homossexuais. Para tanto, foi preciso estabelecer, em 

primeiro lugar, o que entendemos por cidade, ou seja, a cidade como espaço simbólico 

no qual um “espaço público urbano” (ORLANDI, 2003) se desenha dentro de 

condições de produção específicas.  

Avançando, ainda no quarto capítulo nos dedicamos às marcas linguísticas 

que nos permitem observar níveis de enunciação no discurso, tais como as aspas, os 

parênteses e os apostos. Baseados em Authier-Revuz ([1982] 2004; 1990), pudemos 

compreender como estas marcas colocam o dizer à distância, ao mesmo tempo em 

que trabalham efeitos de saturação dos sentidos, algo que se preza no discurso 

jornalístico. 

A partir daí, passamos a um investimento analítico sobre os significantes ‘gay’ 

e ‘friendly’, no qual nos valemos de dicionários para buscar compreender alguns 

sentidos postos historicamente, e para investigar como, pela justaposição desses 

significantes, a denominação ‘gay-friendly’ comparecia nos portais de notícias on-line 

em relação aos espaços para sujeitos homossexuais na cidade. Um desenvolvimento 

importante se deu no que concerne aos modos como uma denominação em língua 

estrangeira de um espaço na cidade ganha corpo no Brasil à medida que é 

materializada, repetidamente, pela mídia, salientando um determinado significante – 

‘gay-friendly’ – ao mesmo tempo em que se apagam outros, como ‘gueto’ e ‘GLS’, ou 

ainda outras denominações possíveis. Em suma, o nome do espaço é capturado no e 

pelo discurso jornalístico on-line. Mesmo que seja para do nome se distanciar, como 

encontramos na posição ideológica dos portais alternativos em relação às grandes 

corporações midiáticas. 

Os pontos acima colocados em relação ao espaço urbano, ao significante 

‘gay-friendly’ e às marcas linguísticas articularam nosso modo de entrada nos eixos 

de análises, à medida que nos permitiram compreender alguns funcionamentos 

discursivos sobre os espaços ditos como destinados a sujeitos homossexuais no 
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discurso jornalístico. Passamos então ao primeiro eixo, que dizia dos efeitos de 

comportamento, em sendo sujeito homossexual, que se inscreviam nos portais de 

notícias. 

Por meio das análises das sequências discursivas nesta seção, pudemos 

depreender que, ao dizer dos espaços gay-friendly, dizia-se de um (não) dever fazer 

e de um (não) dever se comportar. Ou seja, dizia-se de um dever consumir, visitar, 

frequentar de modos específicos, traçando um perfil dos sujeitos homossexuais, 

homogeneizando-os, como nos portais de notícias das grandes corporações 

midiáticas G1 e Terra, ou apresentando deslocamento, isto é, apontando para o 

movimento dos sentidos, como no portal Rede Brasil Atual, que acenava para como 

os espaços presumidos como amigáveis eram permeados por sentidos de violência, 

de insegurança, de ódio. Com nossas análises neste capítulo, observamos como os 

portais de notícias Terra e G1, vinculados a grandes corporações de mídia, produzem 

sentidos a partir de uma formação discursiva em que os espaços na/da cidade para 

homossexuais são postos como evidentes: existem para serem frequentados e, a 

partir dessa posição, não cabe problematizá-los. É somente nas sequências 

discursivas analisadas do portal Rede Brasil Atual, ao dizer de uma expulsão num 

espaço supostamente gay-friendly (SD5), que deveria ser “amigável” (SD6), que se 

faz furar os sentidos postos na outra formação discursiva. Vimos, deste modo, que o 

portal Rede Brasil Atual não reproduz os sentidos de um dever fazer, de um dever 

frequentar, ainda que fale também, como nos portais Terra e G1, de sentidos em 

relação a comportamento dos sujeitos homossexuais nos espaços urbanos.  

No segundo eixo que depreendemos para análise, ocupamo-nos dos sentidos 

em relação à segurança, que compareciam com regularidade nos portais de notícias 

on-line. Nas sequências discursivas dos portais de notícias das grandes corporações 

de mídia, observamos que dizer dos espaços gay-friendly, onde os sujeitos 

homossexuais supostamente estariam em segurança, isto é, não estariam à mercê da 

violência, da aversão, do preconceito (sentidos estes produzidos no não-dito), era 

dizer sobre espaços de consumo – hotéis, companhias aéreas, passeios (SD7) –, 

atravessados, por conseguinte, pelo discurso do mercado, mas também 

comparecendo aí efeitos de um dever – e não-dever – se comportar. No entanto, a 

partir das sequências do portal alternativo Rede Brasil Atual vimos como, 

paradoxalmente, no embate discursivo entre duas formações discursivas – 
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homossexual e homofóbica –, os sentidos de segurança não se sustentam, uma vez 

que, no discurso deste portal, observa-se que mesmo nos espaços gay-friendly há 

violência. No discurso de Rede Brasil Atual, algo contradiz o dito dos portais G1 e 

Terra, porque diz de uma interdição dos sujeitos homossexuais em um espaço em 

que, de acordo com a posição que assumem, deveriam ter sua prática subjetiva 

assegurada.  

Nos dois eixos discursivos de que tratamos anteriormente, vimos como o 

discurso do consumo comparecia repetidamente, atravessando os dizeres. No terceiro 

eixo nos dedicamos, por conseguinte, à questão do mercado, a qual, segundo nosso 

gesto analítico, determina os efeitos de sentidos de comportamento (dever versus 

não-dever) e de segurança. Nesta seção, pudemos depreender que os sujeitos 

homossexuais comparecem no discurso jornalístico, no tocante ao nosso objeto, lá 

onde consomem. É o mercado que assegura os espaços onde os homossexuais 

podem e devem estar, onde podem ter segurança, onde devem se refugiar e, claro, 

onde devem consumir. São estes elementos que compõem o cenário no qual os 

sujeitos homossexuais estão seguros. Além disso, não se trata de todo e qualquer 

homossexual, mas daquele que atende a um perfil: masculino, jovem, com poder de 

consumo, escolarizado, dentre outras inscrições.  

A partir de nosso corpus, algo que se construiu com as análises foi uma 

regularidade em relação ao espaço urbano no que diz respeito aos sujeitos 

homossexuais: o do espaço restringido. Aliás, o do barramento do sujeito numa 

formação social. Aqui (re)encontramos o gueto. No que concerne aos homossexuais, 

vimos como o gay ghetto, uma vez significado não só como espaço de degradação, 

pobreza, abandono, males urbanos, mas também como espaço de libertação e 

proteção, foi historicamente sendo significado igualmente como espaço de lazer e de 

consumo, algo que não comparece de um modo geral na memória sobre gueto e que 

produz um deslocamento em relação aos espaços (para) homossexuais. A captura do 

gueto pelo mercado marca uma diferença na sociabilidade homossexual e na forma 

de significar o espaço urbano. Apaga-se o gueto dando-se lugar ao friendly. É este 

significante que em nossa contemporaneidade comparece em relação aos sujeitos e 

aos espaços homossexuais. 

O mercado que vai determinando quais são os espaços (para) homossexuais 

é o que vai traçando um limite – fazendo a fronteira – onde esses sujeitos 
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podem/devem estar, significando esses espaços, consoante nossas análises, como 

amigáveis, simpatizantes, com bom tratamento. Espaços onde há consumo, o que 

significa, ao mesmo tempo, onde não há pobreza. 

Mas o espectro do gueto não cessa de retornar. Como também vimos, se os 

sentidos produzidos dizem do mercado que salvaguarda os sujeitos, por outro lado, 

sentidos de violência, de preconceito, de aversão, também comparecem, fazendo furo 

num dizer apenas aparentemente estável. 

Seguindo nosso percurso, ainda no capítulo quarto, observamos como os 

portais de notícias on-line Carta Capital e Carta Maior apresentam funcionamentos 

que se distinguem daqueles encontrados nos portais das grandes corporações 

midiáticas, sobretudo por colocarem a denominação ‘gay-friendly’ em uma outra 

posição que permite deslocamentos de sentidos. É o caso, por exemplo, do uso da 

citação, que supostamente isentaria o portal de notícias de um dizer, já que produz o 

efeito de que é próprio do outro, isto é, o de que o outro falaria com sua própria voz 

no portal. 

Com nossas análises, observamos, ainda, como a presença do significante 

‘gay-friendly’ comparece com maior força – em número de materializações e 

repetições – nos portais das grandes corporações de mídia, a saber, G1 e Terra. Por 

outro lado, nos portais alternativos – Carta Capital, Carta Maior e Rede Brasil Atual – 

a presença do significante, além de ser menor, é posta regularmente (ainda que algo 

escape, como vimos nas análises das SDs 22 a 24) a partir de uma posição que 

questiona o sentido hegemônico de gay-friendly, ao recobrar a sua historicidade, ao 

marcar distância no nível enunciativo. 

Precisamos dizer ainda, para concluir, que o trabalho em Análise de Discurso 

não se esgota, uma vez que “O discurso, por princípio, não se fecha”, como diz Orlandi 

(2010a). Mas esperamos, com nossas inquietações que nos levaram às análises, ter 

proposto uma reflexão acerca dos dizeres midiáticos sobre o sujeito homossexual e 

os espaços na e da cidade, tendo como desejo final que este trabalho contribua para 

que se critique a afirmação do óbvio em relação à homossexualidade. E isto já é um 

começo...192 

  

                                            
192 Tomei este gesto de Medeiros... 
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ANEXO I 
 
Sobre o mecanismo de buscas on-line 
 

Moreira e Romão (2010), em trabalho no qual fazem um panorama dos 

mecanismos de buscas on-line e seus funcionamentos, expõem sobre os modos como 

os sites de busca operam, realizando “tarefas básicas”:  

 
Percorrem a rede eletrônica [...]; Mantêm um índice das palavras encontradas 
nos diversos sites [...]; Permitem que usuários procurem as informações 
desejadas através de palavras ou combinações encontradas no seu índice 
armazenado em sua base” (p. 115).  

 
No entanto, o que as mesmas autoras também apontam é o batimento entre 

o que se dá visibilidade e o que se apaga nesse processo, uma vez que há um 

imaginário de que na internet tudo pode estar presente e, por conseguinte, tudo pode 

ser guardado. 

Segundo as autoras, os buscadores fazem mediações sobre os resultados 

que apresentam, mas essa mediação é apagada. E se eles não podem cobrir uma 

totalidade de resultados na rede, eles “o fazem pontualmente, em relação a um signo, 

a uma palavra ou a um enunciado” (p. 114). Gallo (2011, p. 263, nota 7) diz que o 

mecanismo de busca do Google “já recorta o arquivo (no sentido pecheutiano do 

termo) de certo modo, levando o leitor a determinados espaços discursivos e não 

outros”, levando-se em conta também os critérios da busca realizada.  

Ainda sobre os mecanismos de busca, gostaríamos de dizer que o espaço 

digital agrupa informações que não sabemos onde se alojam fisicamente, mas que 

estão lá retornando resultados os quais, não obstante o efeito de evidência que o 

significante produz, não são, conforme Moreira e Romão (ibidem) aleatórios, nem dão 

conta de uma completude de todos os resultados na rede. O que temos, em termos 

discursivos, é um efeito de sentido de que os sites de busca comportariam todos os 

resultados on-line. Esta é uma questão agitada porque a perda de uma referência 

física de concentração de dados – um disco rígido, um disquete, um pen drive – vai 

dando lugar à informação armazenada em nuvem (cloud): “podemos ter acesso às 

informações de qualquer parte do mundo onde estivermos, com qualquer computador, 

e os celulares inteligentes põem esse acesso literalmente em nosso bolso.” (ŽIŽEK, 

2011, p. 8). Ora, temos então, como afirma Žižek (ibidem), um espaço digital que é 

público, no sentido de que é aberto a todo e qualquer sujeito que possa estar 
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conectado, e um espaço que é transnacional, uma vez que excede as fronteiras dos 

países. Esse ciberespaço, como prefere Žižek (ibidem), é direcionado, porém, a uma 

organização que é a da computação em nuvem. Diz ele, a propósito do que viemos 

discutindo, que: “Já participamos da computação em nuvem quando realizamos 

buscas e obtemos milhões de resultados numa fração de segundo; o processo de 

busca é feito por milhares de computadores interligados, que compartilham recursos 

na nuvem.” (ŽIŽEK, ibidem, p. 8-9). Nesse processo, cujo efeito é parecer cada vez 

mais natural, vai se tornando igualmente evidente que os sites de busca concentrem 

muitos resultados. Quando vemos que uma busca nos dá milhões de resultados, 

produz-se o efeito de que aqueles resultados são bastantes, e nesse efeito ficamos 

alheios ao fato de que:  

 
para gerenciar a nuvem, é necessário um sistema de monitoração que 
controle seu funcionamento, e, por definição, esse sistema está escondido do 
usuário. O paradoxo, portanto, é que, quanto mais o funcionamento do 
pequeno item (o minúsculo celular inteligente ou portátil) que tenho na mão 
for personalizado, fácil e ‘transparente’, mais a configuração toda tem de se 
basear num trabalho realizado em outro lugar, num vasto circuito de 
máquinas que coordena a experiência do usuário; quanto mais não alienada 
é essa experiência, mais regulada e controlada por uma rede alienada ela é.” 
(ŽIŽEK, ibidem, p. 9).  

 
Žižek (ibidem) vai além e nos diz que, de certa forma, não controlamos o 

funcionamento de qualquer tecnologia complexa. Por outro lado, diz ele que no que 

tange à computação em nuvem agrega-se, para além disso, que a escolha e a 

acessibilidade também são controladas por uma empresa. Ainda com o autor:  

 
a formação de ‘nuvens’ vem acompanhada do processo de integração 
vertical: cada vez mais uma única empresa ou corporação detém todos os 
níveis do cibermundo, desde o hardware individual (computador, iphone...) e 
o da ‘nuvem’ (armazenamento dos programas e dados acessíveis) até o 
software em todas as suas dimensões (programas, material em áudio e vídeo 
etc.). Portanto, tudo é acessível, mas mediado por uma empresa que possui 
tudo, software e hardware, dados e computadores. [...] Quanto mais acesso 
ao espaço público universal o usuário individual tem, mais esse espaço é 
privatizado. (ŽIŽEK, ibidem, p. 9).  

 
Em outros termos, a alçada da computação em nuvem comporta uma 

privatização do espaço digital global. Os resultados a que temos acesso nos sites de 

busca são gerenciados e explorados por corporações que organizam e que filtram 

esses dados. Em que medida poderíamos, portanto, falar de uma busca “universal”, 

ou de uma “universalidade” de buscas? Embora a internet produza o efeito de conter 

tudo que está disponível no mundo e que, como exemplo, ao acessarmos o Google 
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tudo está em nossas mãos, trata-se de um efeito que é mediado por uma questão 

econômica e ideológica. Mais uma vez, Žižek (2011) concentra o que estamos 

discutindo:  

 
Não há nada de ‘natural’ no fato de que duas ou três empresas, em posição 
quase monopolista possa determinar os preços a seu bel-prazer, além de 
filtrar os programas que fornecem, dando a essa ‘universalidade’ nuances 
específicas que dependem de interesses comerciais e ideológicos. É verdade 
que a computação em nuvem oferece aos usuários uma riqueza de opções 
nunca vista antes; mas essa liberdade de escolha não é sustentada pela 
escolha de um provedor com o qual temos cada vez menos liberdade? 
(ibidem, p. 10).  

 
O que se nos coloca é que é possível se ter, contemporaneamente, um acesso 

maior a mais informações, a mais dados – tudo hoje passa pelo digital, mesmo que 

não esteja nele; por outro lado, esse acesso é mais controlado por empresas que 

operam de modo que pareça natural a todo e qualquer sujeito usuário da rede inserir-

se/ser inserido nesse funcionamento sem dar-se conta dos “filtros” comerciais que 

cercam o mundo on-line. Isso que viemos apresentando ainda significa que, se a 

ideologia nos interpela a todos (PÊCHEUX, [1975] 2009), as opções de busca na 

internet são mediadas pelas formações ideológicas e discursivas que atravessam os 

sujeitos e os sentidos ali presentes e ali apresentados. Os mecanismos de busca não 

são – e nem poderiam ser – isentos, por mais que forneçam os resultados mais 

díspares e contraditórios possíveis: há sempre uma peneira na seleção que destaca 

o que é mais relevante de acordo com a formação ideológica que atravessa a empresa 

que administra o site de buscas. 


