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Resumo: 

 

Disputas, conclusões e ideias de sujeitos. Esta tese propõe um gesto de leitura nos efeitos de 

sentidos na disputa por direitos dos homossexuais e dos transexuais. Dessa disputa, sujeitos se 

forjam, com imaginários de si, do outro e do objeto que falam. Nesse caso, temos como tema a 

disputa discursiva por direitos e como objeto o discurso por/sobre esses direitos. A relação entre 

o tema e o objeto, forjada a partir das leituras teóricas da Análise do Discurso desenvolvida 

inicialmente por Pêcheux na França e Orlandi no Brasil, nos permite narrar uma história dos 

sentidos na temática proposta, ressaltando tanto a história dos efeitos de sentidos dos conceitos 

dessa tese como a história dos efeitos de sentidos nas disputas analisada com base nesses 

conceitos. O percurso dessas disputas pressupõe evidências e equívocos na constituição dos 

Sujeitos dessa história. Tais sujeitos circulam sentidos por uma ideia de repercussão discursiva, 

baseados em discursos sobre que permite um falar sobre através de saberes imaginados. 

Sujeitos forjados numa posição ideológica que permite a seleção do dizer, mas afetados pelo 

inconsciente que equivoca o dizer. Os enunciados analisados foram selecionados em discussões 

na rede social facebook, onde foi possível perceber a disputa por sentidos e as ligações com 

outros enunciados com referência direta nas ferramentas de mensagens (links) como fazendo 

referência ao assunto temático da tese. A princípio, a seleção do corpus se baseou nos 

enunciados que nos pudessem refletir sobre efeitos de sentidos que equivocam o suposto saber 

definidor de um ser, limitam a noção do ter e confundem o gesto de amar. Sendo assim, é feito 

um convite à leitura dessa história dos sentidos da base conceitual teórica que permitiu ler a 

história dos sentidos dos discursos que nos fazem supor um ser que precisa ter para amar.  

 

Palavras-chave: Análise do discurso, Gênero, sexualidades, ideologia, inconsciente 
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Abstract 

 

Disputes, conclusions and ideas of the Subjects. This thesis proposes a gesture of reading in the 

effects of senses in the dispute for the rights of homosexuals and transsexuals. From this 

dispute, Subjects are forged, with imaginaries of themselves, of the other and of the object they 

speak. In this case, we have as the theme the discursive dispute over civil rights. As object, we 

have the discourse for / about these rights. The relationship between subject and object, based 

on the theoretical reading of Discourse Analysis initially developed by Pêcheux in France and 

Orlandi in Brazil, allows us to narrate a history of the senses in the proposed theme, 

highlighting both the history of the effects of the senses of the concepts of this thesis as the 

history of the effects of senses in the disputes analyzed based on these concepts. The course of 

these disputes presupposes evidences and misconceptions in the constitution of the Subjects on 

this history. Such subjects allow to circulate meanings for an idea of discursive repercussion, 

based on "discourses about" which allows us to "talk about" an imagined knowledge. The 

Subjects (the ideia of "me") are forged in an ideological position that allows the selection of 

what to say, but affected by the unconscious that make us misunderstand what is said. The 

analyzed statements were selected in discussions in the social network facebook, where it was 

possible to perceive the dispute for senses and the links with other statements with direct 

reference in the tools of messages as referring to the thematic subject of the thesis. At first, the 

selection of the corpus was based on statements that allow us to reflect on the effects of 

meanings that misrepresent the supposed defining knowledge of a being, limit the notion of 

having and confuse the gesture of to love. Thus, an invitation is made to read this history of the 

senses of the theoretical conceptual basis that allowed to read the history of the senses of the 

discourses that make us suppose a being that needs to have for to love. 

 

Keywords: Discourse analysis, gender, ideology, unconscious 
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Um convite especial: 

A página em branco como uma forma de imaginar a entrada do sujeito na língua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginem o nascimento e o momento anterior ao nascimento. Imaginem o 

momento anterior a essa leitura. Um imaginário já havia sido criado, expectativas já 

constituídas sobre o tema, sobre o autor. Já havia um dito, um não-dito. Já havia 

determinações antes do efetivo nascimento material desta tese e da minha transformação 

nesse processo de doutoramento. Já, havia, de fato, uma prévia inscrição minha nessa 

linguagem, nessa instância da letra que além de me nomear, nomeia a própria tese na 

insistência do sentido que deve ser determinado e é determinante. 
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Em 19/04/2015 – as 13:31. Dois dias pensando em como começar. Tomar a 

coragem, confiar na disposição e iniciar as primeiras letras, palavras, formulações, 

estruturações sintáticas e textuais, reflexão semântica e, por fim, as constituições 

discursivas
1
 que (em conjunto com todas as etapas, formas e estruturas linguísticas dos 

mais diversos teóricos que pensaram a “língua” como objeto ou fenômeno) darão a 

“forma” (formulação) a essa tese (ou discurso?). Enfim, chegou o momento! Teoria, 

prática, paixão e disposição se mesclam e já demonstram como entro em processo de 

constituição, (a)sujeição e perco a consciência de identificar os níveis em que ainda sou 

um indivíduo e me metamorfoseio nas funções que remetem à autoria, à escrita e à tão 

exigente criação. Refletir sobre esse momento é enfatizar a junção da (meta)teoria com 

o suposto “real” teorizado. Esse é o momento em que entrei de fato e peguei o primeiro 

vagão para me deixar levar pelos trilhos dessa tão assustadora e apaixonante 

“montanha-russa” que é o processo de doutoramento. 

O sujeito responsável pela autoria desse trabalho não se diferencia dos 

sujeitos que se iludem como sendo donos dos seus dizeres e estão presentes nos corpora 

analisados. Esse sujeito que escreve essa tese deve ser referido a si mesmo como 

“função-autor” (ORLANDI, 2012a), pressupondo a relação de interdependência entre 

sujeito, discurso e linguagem pela inscrição dos processos de significação na ordem da 

língua e da história (ORLANDI, 2001).  

Como se trata de uma autoria, esse sujeito, mesmo tendo noção teórica do 

quanto ele é subjetivado pelos processos discursivos, é afetado por esses processos no 

seu gesto de leitura sobre a própria teoria acerca da subjetivação. Ou seja, mesmo eu 

tendo noção de que sou subjetivado como um efeito pelo discurso, eu não me anulo 

desse efeito, eu o coloco em suspenso nas minhas próprias reflexões. Essa tese, 

portanto, no momento de sua elaboração, já está reconhecidamente inserida nesse 

processo de autoria. Por isso, o texto aqui não deixa de ser um corpus, algo a ser 

analisado discursivamente, não somente epistemologicamente. Esse texto também é um 

objeto e eu também me faço sujeito, entendido como afetado pelos efeitos de sentidos 

do discurso (PÊCHEUX, 2010[1969]). É uma afirmação importante para a proposta de 

pensar o quanto a teoria é em si um produto, uma forma constituída das mesmas 

determinações discursivas desse processo de autoria e efeitos de sentidos. Por isso a 

                                                             
1 Cabe ressaltar o uso das “aspas” completas e do itálico: As aspas completas faz referência a um conceito 

teórico que baliza esta tese. Já o itálico, faz referência a retomadas de palavras utilizadas nesse nosso 

gesto de significação, deslizando entre o uso de um conceito, sua repetição ou seu deslocamento 

metafórico. Escolhemos isso para tratar da “condição de produção” dessa história dos efeitos de sentidos.  
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marcação do termo “’meta’teórico”, pois quero me referir à própria teoria ao fazer 

teoria, assim como a metalinguística precisa se referir à língua para falar da língua. 

Nesse jogo meta-reflexivo entre autor, objeto, pensamento, houve a opção 

pela utilização predominante da primeira pessoa na escrita da tese. Ressalto que essa 

forma de escrever não
2
 tem uma proposta de me enquadrar como um autor explícito e 

consciente das minhas argumentações. Pelo contrário. O eu
3
 usado na escrita fará parte 

das elucubrações teóricas sobre a indicação do sujeito compartilhado, dividido e 

influenciado. Esta opção faz parte da demonstração das próprias influências do autor 

desse trabalho nas leituras, discussões e observações em que já se submeteu. O eu 

também serve para quebrar um pouco da suposta objetividade exigida nos meios 

acadêmicos na qual a função do sujeito é suprimida pela suposta veracidade e 

cientificidade das argumentações, como se a análise e os corpus possuíssem uma 

essencialidade resgatável no processo de reflexão dos autores, dos leitores. 

Não é o meu caso. Este trabalho é desenvolvido com a exposição da autoria 

em sua própria rede de determinação teórica e passível das refutações conceituais e das 

observações de outras posições analíticas. 

Procuro afirmar, aqui, a dispersão do sujeito nos seus momentos de 

reflexão, de assunção. Assim como estou inserido num imaginário de se fazer autor ao 

escrever e/ou falar, o gay/trans assim também o faz. Como também o professor se faz 

professor ao ensinar, ou teórico se faz teórico ao teorizar. E, se levarmos as 

classificações categóricas desses sujeitos recortados por significantes usados para 

designar suas ontologias, suas partes e seus egos, não podemos deixar de pensar no real 

corpóreo e existencial de que todas essas classificações, categorias e teorizações se 

encontram presentes e momentaneamente unificadas
4
 num indivíduo-sujeito-autor-gay-

professor-teórico.  

Tendo como base essas reflexões sobre a constituição do sujeito e o 

processo discursivo de um texto, o objetivo do trabalho é analisar as formas de 

                                                             
2 É importante ressaltar que muitas vezes, no decorrer da redação da tese, começo o argumento pela 

negação de me enquadrar na busca de sentidos hegemônicos, supostamente intencionais e conscientes. 
3
 Ao longo do texto, o uso da primeira pessoa do singular pode se intercalar com a primeira pessoa do 

plural e o impessoal. O eu, na primeira pessoa, corresponde aos momentos de reflexão pessoal e 

demonstração de caminhos tomados para fazer leituras sobre conceitos específicos. O nós e o impessoal 

fazem referência aos momentos em que os argumentos são construídos em conjunto com a leitura de 

outros autores e retomadas de reflexões já realizadas. 
4 Unificadas não pressupõe homogeneidade. Aqui, especifico que, por mais que as análises 

epistemológicas sejam capazes de categorizar os indivíduos em diversas partes nos seus respectivos 

imaginários de homogeneidade, todas as divisões e subdivisões possíveis fazem parte do paradoxo dessa 

unicidade dividida. 
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subjetivação do sujeito em suas certezas que produzem um imaginário sobre o ser, ter e 

amar. Esse imaginário é analisado a partir da discursividade em torno da disputa por 

direitos dos homossexuais repercutindo discursos teóricos, institucionais e, por fim, 

afetando o efeito de sentido das possibilidades de se pensar as formas de amar. 

Cabe ressaltar que o caminho teórico nesta análise questiona sobre o 

intencional e o consciente, por isso a prerrogativa de deslocar o sujeito que se supõe ser, 

ter e amar. Para os sujeitos dos enunciados analisados, há sempre a crença em uma 

certeza que se encontra fundada no esquecimento daquilo que o fez ter essa certeza 

de si e daquilo que se enuncia.  

Assim, foi a partir dessas certezas que o escopo de análise dessa tese foi 

construído. Essa análise não irá servir para iluminar o sujeito sobre o que ele diz, mas 

para motivar um gesto de interpretação de como essas certezas proporcionam uma 

construção de sentidos e equívocos movendo as próprias constituições desses sujeitos. 

Tais reflexões alimentam não apenas a história das disputas por direitos, mas o próprio 

entendimento epistemológico sobre a ideia de língua, a ideia de história e a ideia de 

discurso. 

Durante a escrita da tese, uma marca minha ficou exposta. Meu caminho de 

formação em História para a leitura da teoria linguística e discursiva. O desenrolar dessa 

tese se dará como alguém que conta uma história, uma história dos conceitos, das 

nossas leituras teóricas, dos conflitos dessas leituras conceituais que vão nortear a 

história dos sentidos do discurso pelos direitos dos homossexuais e dos transexuais. 

Nessa história, vamos perceber como o sujeito se equivoca na sua ilusão de ser, ter e 

amar, a partir de enunciados que motivaram o caminho do nosso gesto de interpretação 

colocado agora como uma narrativa dos sentidos.  

Essa narrativa, por sua vez, não se refere ao estudo literário, mas a uma 

forma de contar uma história dos sentidos a partir da concepção de narratividade 

(ORLANDI, 2017). Apesar de haver diferença entre narrativa e narratividade, narrativa 

não deixa de estar numa relação com a narratividade, que é lida em seu aspecto de 

processo de produção e não como um produto. Orlandi entende a narratividade como: 

 

Maneira pela qual uma memória se diz em processos identitários, 

apoiados em modos de individuação do sujeito, afirmando/vinculando 

seu pertencimento a espaços de interpretação determinados, 

consoantes a específicas práticas discursivas. (ORLANDI, 2017: 54) 
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Por outro lado, Mariani entende a narratividade como:  

 

(...) processo que atua junto à memória discursiva, engendrando para a 
memória a ilusão de completude. A narratividade é o que permite a 

recomposição interna dos discursos em função das variações e 

mudanças históricas. (MARIANI, 1996: 243) 

 

Se Mariani (1996) trata da narratividade para refletir sobre os efeitos no 

discurso, Orlandi (2017) traz a narratividade para falar do sujeito e de sua individuação. 

Tratar a teoria como um próprio discurso que nos permite contar uma história dos 

sentidos nos coloca entre a definição de Mariani e de Orlandi.  

Teríamos uma memória de discursos teóricos que permite uma tomada de 

posição por práticas discursivas específicas, relendo Orlandi (2017). Por outro lado,  

relendo Mariani (1996), entendemos que a narratividade permite a recomposição desses 

discursos teóricos, e, nessa recomposição, o sujeito procura escapar de falhas e buscar 

contar algo coerente, encadeado, com personagens (autores) e cenários (conjunturas) 

específicos permitindo um efeito de explicação para a construção dos sentidos. 

Da mesma forma que o historiador ao ler documentos e se basear em aportes 

teóricos/metodológicos contam uma história dos acontecimentos com seus espaços, 

tempos e personagens, o atual gesto de leitura de um analista do discurso conta uma 

história dos efeitos de sentido. Essa história dos sentidos não é uma ficção, não se passa 

por uma narrativa em seu aspecto literário, e sim em seu aspecto discursivo. 

Peço, desde já, uma desculpa, talvez, por ter feito uma longa abordagem 

teórica nos primeiros capítulos. Essa abordagem foi necessária para minha própria 

inserção na teoria, metaforizada como um mergulho, onde muitas vezes corri risco de 

me afogar. Foi necessário ler conceitos, aprender sobre eles e me deixar representar por 

esses significantes da Análise do Discurso que deslizaram o historiador para o Analista 

do Discurso. Esse caminho não deixou de ser uma história, lida e apresentada aqui 

através de uma abordagem discursiva dos conceitos, um gesto que interpreta como esses 

conceitos foram forjados e forjaram mais um Analista do Discurso. Nessa afetação 

pelos significantes, exponho desde já uma premissa da Análise do Discurso que precisei 

a muito custo me deixar inserir: a ideia de que o Sujeito é interpelado pela Ideologia
5
 e 

dividido pelo Inconsciente. 

                                                             
5 Ao longo do texto, o uso de maiúscula marca um deslocamento do conceito. Sujeito, Inconsciente, 

Ideologia, Discurso são alguns exemplos. Assim como fez Pêcheux (1995[1975]), acompanhando 

Althusser na leitura sobre Ideologia como algo a ser diferenciado de ideologias, o uso da maiúscula marca 
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Desta forma, essa história dos sentidos conceituais para falar de uma 

história dos sentidos na disputa por direitos civis relacionam desde já o conceito com 

sua retratação do real. Nessa história dos sentidos, e a relação do conceito com um real, 

vamos abordar o conceito de discurso como efeitos de sentido (PÊCHEUX, 

2010[1969]), mostrando os limites das relações entre conceito e o real; a palavra e seu 

referente; e a identidade e sua homogeneidade. Tudo isso como efeitos de sentido, um 

discurso, apresentado aqui como um gesto que interpreta esses efeitos como uma 

narrativa histórica desses próprios efeitos. 

A primeira parte objetiva uma apresentação do tema, chegada à teoria e a 

definição do objeto analisado e do corpus. Na segunda parte abordaremos a encontro 

material de conceitos teóricos que balizam a materialidade discursiva: da teoria; do atual 

gesto de interpretação do corpus na tese; e da certeza que motiva a suposição do ser, do 

ter e do amar. Nessa parte, a dispersão do sujeito e do corpus é pensada na teorização 

dos principais escopos conceituais da Análise do Discurso de Pêcheux (2010[1969]) e 

Orlandi (1999): ideologia, inconsciente. Na terceira, nos concentramos nos 

desdobramentos teóricos da relação entre ideologia e inconsciente para marcar uma 

leitura sobre Sujeitos. Na quarta parte, há uma reflexão acerca das localizações e 

definições do corpus, onde o saber é teorizado entre as instâncias institucionais e as não 

institucionais da (in)formalidade cotidiana. Na quinta, o corpus é priorizado a partir de 

seu teor histórico, militante, conflituoso e discursivizado para, por fim, tratarmos como 

tais sujeitos se equivocam na ideia do amar. 

Bem vindos a essa aventura conceitual sobre sujeitos constituídos nos 

discursos sobre direitos da homossexualidade e transexualidade que induzem a uma 

imagem do ser. 

  

                                                                                                                                                                                   
a noção do conceito como um ente que é deslocado de um ser conceitual teórico para um plural de 

interpretações e afetações. Os conceitos, portanto, precisam ser lidos não como evidentes, mas como 

discursivamente construídos em suas próprias leituras teóricas e de acordo com a premissa da tese de que 

a teoria é ela mesma um efeito de processos discursivos.  
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1- Tema, teoria e corpus: 

 

“Que vai ser quando crescer? 

Vivem perguntando em redor. Que é ser? 

É ter um corpo, um jeito, um nome?  
Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? 

Usar outro nome, corpo e jeito? 

Ou a gente só principia a ser quando cresce? 

É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? 

Ser: pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas? 

Repito: ser, ser, ser. Que vou ser quando crescer? 

Não dá par entender. Não vou ser. Não quero ser 

Vou crescer assim mesmo. Sem ser. Esquecer.” 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

A disputa discursiva por direitos dos homossexuais é o tema que marca a 

produção teórica e metodológica dessa tese. Dessa disputa, sujeitos se forjam, com 

imaginários de si e do outro.  Sujeito, que se supõe ser, então, vai ser um aporte central 

dessa abordagem temática. Ou seja, ao darmos opinião sobre a 

homossexualidade/transexualidade na sua busca por direitos, mobilizamos imaginários, 

os já-ditos e nossas resistências inconscientes. Da busca por direitos, da militância 

política, surge um efeito sujeito, um efeito sobre a ideia do ser, que pressupõe um ter e 

conclui sobre o amar. Um efeito que permite a hipotética formulação: “eu sou gay/trans 

e tenho direito de amar”. Para esse pensamento se materializar numa estrutura 

linguística, uma condição histórica o permitiu.  

Assim, essa tese precisa pensar sobre a História, a Língua e os Sujeitos 

inseridos nessa relação histórica/linguística. Como a questão teórica diz respeito à 

relação do sujeito com a língua, essa temática se vincula à teoria da Análise do 

Discurso. Como a Análise do Discurso é uma referência genérica para uma pluralidade 

de parâmetros epistemológicos sobre língua, sujeito, discurso e metodologia de análise, 

é necessário especificar qual linha teórica-metodológica o conceito de discurso está 

vinculado. Desta forma, os próximos usos do termo “Análise do Discurso” nessa tese é 

vinculado ao desenvolvimento teórico iniciado por Michel Pêcheux (2010[1969]) na 

França e por Eni Orlandi (1999) no Brasil.  

A disputa discursiva situada e afetada por efeitos de sentidos nos intrincados 

processos de significação sobre o ser e o dever ser homossexual correspondem às 

justificativas tanto pela afirmação, como pela negação dos direitos civis desse grupo 
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social identificado pela categoria da homossexualidade
6
 e, posteriormente, da 

transexualidade
7
. 

Como se materializa essa disputa discursiva nessa temática? Para analisar os 

efeitos de sentidos, foi necessária uma escolha para construir um corpo de análise. 

Corpo, deslizando de corpus para metaforizar algo que se repetirá constantemente na 

nossa argumentação: o caráter da materialidade discursiva. Orlandi nos diz que 

“formular é dar corpo aos sentidos” (ORLANDI, 2012:9). Pode-se entender com isso 

que o sentido ganha um corpo, num processo submetido à formulação linguística. Trata-

se de movimentos, processos de produção de sentidos. 

Materialidade, também deslocando para o materializar, então, não deve ser 

confundido com matéria, ou como algo concreto, empírico. O corpo, como nos diz o 

poema de Drumond, não garante um ser em conjunto com o nome e o jeito. O corpo, em 

sua materialidade, é um processo submetido à formulação. Ao discorrer sobre a leitura 

da relação alma e corpo em textos bíblicos e filosóficos, Orlandi formula: 

 

Trazida para o campo da análise do discurso, poderia dizer, em 

paráfrase, que aí temos a alma como forma que (se) materializa (n)o 
corpo. Estas reflexões, declinadas discursivamente, nos apontam para 

a forma material que ultrapassa a relação forma/conteúdo, e 

fundamenta a relação linguístico-histórica, simbólico-política, nos 
termos em que a penso discursivamente. Na relação inseparável entre 

corpo e alma, se juntam matéria, desejo, movimento, equívoco. 

(ORLANDI, 2017: 266)(sublinhados nossos) 

 

Uma das características da concepção de língua na Análise do Discurso é sua 

constituição ser atrelada aos processos históricos, numa mútua afetação. A leitura desses 

processos históricos é feita a partir da ideia do “materialismo histórico”
8
 marxista, que 

produziu uma reflexão sobre ideologia fundamentando a ressignificação desses termos 

(materialidade e ideologia) na teoria do discurso. 

Tomar forma material, então, é um processo, baseado em disputa por sentidos 

numa dialética histórica. O corpo, então, é formado. O sentido, ao ganhar corpo com a 

formulação, estabelece uma materialidade que afeta outros corpos, outros sentidos. Um 

                                                             
6 Homossexual e homossexualidade não são significantes colocados como evidentes. Entre as diversas 

definições que os movimentos políticos representantes desses grupos utilizam, optei pela generalidade do 

“homossexual” e “homossexualidade” pela circulação desses termos no corpus. De qualquer forma, estou 

me referindo às pessoas que sentem atração sexual pelo mesmo sexo em que elas se identificam. 
7 Veremos que a categoria da transexualidade é representada na militância política junto com a 

homossexualidade, criando um imaginário que associa o trans ao gay. 
8 Trataremos da ressignificação da ideologia e sua relação com as leituras do materialismo histórico no 

segundo capítulo. 



18 
 

choque, metaforizando que não se trata só de ideias, mas de corpos materialmente 

formados. 

Ou seja, abordarei ao longo do texto como paradoxalmente nossas ideias se 

materializam e o discurso é uma condição para essa materialização. Esse corpo, então, 

se formou através da observação das disputas de sentidos nas discussões em redes 

sociais que repercutiam
9
 direta ou indiretamente os discursos envolvendo os direitos 

dos homossexuais e transexuais.  

Na Análise do Discurso o sentido que toma forma pela formulação está 

vinculado ao aspecto do sujeito com a língua. Nessa tese, essa ideia de materialidade 

também é lida no corpo dos sentidos formados nos discursos teóricos e também no 

corpo dos sujeitos homossexuais e transexuais que se constituem nesses mesmos 

sentidos corporificados em formulações que fundamentam as certezas desses sujeitos. 

A forma como começou a tomar corpo o corpus de análise dessa tese não 

deixou de ser uma história. Como professor, me deparei com dois eventos específicos 

que ocorreram durante aulas numa escola estadual no subúrbio do Rio de Janeiro. No 

ano de 2011, uma turma do segundo ano do ensino médio noturno foi notabilizada por 

ter um número expressivo de alunos assumidamente homossexuais com posturas 

afeminadas.  

Somente essa caracterização da turma já teria despertado a intrigante questão 

de analisar: a conjuntura que propiciou sua formação; e as relações políticas e culturais 

envolvidas nas vivências desses alunos como facilitador da assunção de uma identidade 

tão estigmatizada. Aliado a isso, há outro ocorrido que influenciou o tema em questão: a 

reação de um desses alunos ao ser chamado atenção pelo professor
10

 (o autor dessa 

tese). Durante uma aula, um aluno estava exaltado, com um comportamento agressivo 

em relação aos outros alunos, falando alto e usando palavras de baixo calão de uma 

maneira forçadamente feminina. Ao ser questionado pelo professor que chamou sua 

atenção por estar atrapalhando a aula pela sua condição de aluno indisciplinado, sem 

fazer qualquer referência à condição da imaginária identidade sexual do aluno, ele se 

justificou:  

 

                                                             
9 A noção de repercussão será uma reflexão nessa tese.  
10 Repare uma dispersão do meu “eu”. O não-óbvio, uma inserção. Discutiremos muito sobre isso ao 

longo do texto.   
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Enunciado 1 - Professor, eu faço isso por ser viado (sic)
11

.  

O isso é referente a um comportamento, tanto gestual como prosódico, em que 

a pessoa chama atenção para si mesma, correspondendo a um comportamento agressivo 

e perturbador da ordem disciplinar em uma sala de aula, como já mencionado no 

parágrafo anterior. E o viado é um dos nomes que fazem referência aos homossexuais. 

O isso (a maneira de se comportar) e o viado (o ser homossexual) são 

evidências para o aluno. Um termo associado a outro, criando um sentido e simulando 

uma representação desse sujeito constituído em seu enunciado. Um funcionamento é 

observado: a palavra (nome) que faz referência a uma suposição de identificar alguém 

como homossexual que irá permitir a constituição da evidência do ser gay, ter direito e 

amar. A palavra, entendida como um nome que irá denominar algo, associada a uma 

coisa no discurso funciona a partir da “construção discursiva dos referentes” 

(ORLANDI, 1994). Ou seja, o modo como os processos discursivos permitem a ilusão 

de que é possível se referir objetivamente a algo ou a alguém. Esse efeito de 

objetividade cria uma evidência, que, portanto, é associado a uma ideia de verdade: 

“faço isso por ser assim”.  

A questão da referência a algo precisar passar por uma denominação cria uma 

sistemática abordagem crítica da filosofia da linguagem que questiona a ordenação entre 

a palavra e a coisa referida. A Análise do Discurso incrementa essa questão ao enfatizar 

a constituição do Sujeito nesse processo de referenciar as coisas por um efeito de 

evidência, até mesmo quando a coisa referenciada é o próprio Sujeito que fala: “Sou 

assim”.  

Portanto, adianto, que o ser analisado nesse trabalho não é o Ser filosófico de 

uma essência fenomenológica ou existencialista. A ideia do ser, lido a partir do 

referencial teórico da Análise do Discurso nessa tese, é o suposto do Sujeito que se crê 

como sendo aquilo que ele diz ser. É um efeito de sentido, desvinculando essa temática 

de uma questão filosófica
12

 e se construindo a partir de uma questão discursiva. 

O dizer desse aluno produziu uma série de questionamentos relacionados a 

conceitos de sexualidade, identidade e gênero, sendo todos eles materializados nas 

expressões corporais dos indivíduos, tanto nas formulações linguísticas como nos seus 

                                                             
11 A cena ocorreu no ano de 2011, por volta do mês de agosto em uma turma do 2º ano do ensino médio 

do turno noturno em uma escola estadual no bairro de Rocha Miranda da cidade do Rio de Janeiro. 
12 Isso não impede a leitura de princípios e argumentos do discurso filosófico como bases de análises dos 

“pré-construídos” que fazem parte dos processos de significação dos conceitos e criação de suas próprias 

evidências conceituais. É desta forma que o pensar filosófico será lido por efeitos de sentido.  
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comportamentos gestuais. Um enunciado inesperado foi a chama para essa tese. Que 

relação é essa entre ser algo e agir como algo? Um imaginário sobre o ser gay, agir 

como gay, ter uma certeza sobre o gay. Essa relação não é direta, algo intervém para 

sustentar nossas certezas, essa nossa forma de nos julgarmos como um Sujeito que é, 

que tem e que ama...  

O enunciado em questão expõe uma contradição inerente no dizer do aluno. Ao 

mesmo tempo em que há uma afirmação identitária, há também uma conformação dessa 

identidade estar atrelada a um comportamento indisciplinar. A revolta e a submissão em 

uma mesma enunciação demonstram a possibilidade do paradoxo como uma marca 

despretensiosa na posição em que o falante enuncia. Um equívoco inerente, que 

constitui essa ideia do ser. 

Percebi, logo quando escutei esse enunciado, uma não-simetria entre o que se 

propunha o movimento pela afirmação homossexual e a forma como esse sujeito 

submeteu o seu ser com o seu agir. Percebi também uma repetição desse efeito de 

certezas de si e sobre o outro em discussões em que me envolvia na rede social 

facebook.  

Se esse pano de fundo cotidiano em sala de aula permitiu o insight sobre as 

questões envolvendo a homossexualidade e as contradições nos enunciados dos sujeitos 

relacionadas às afirmações das disputas por direitos sociais, as polêmicas encontradas 

na rede social facebook, mais especificamente no grupo Todos contra a homofobia, 

permitiram uma aproximação com o corpus da pesquisa. A rede social é, aqui, 

entendida como um dos espaços das realizações de disputas por sentidos. Envolve a 

utilização de tecnologias de comunicação, computadores, tablets e celulares conectados 

na rede chamada de internet. Redes sociais, portanto, são entendidas como espaços de 

conexões que permitem compartilhamentos de vídeos e textos, assim como fez Moreira 

e Dias (2017) ao compreender como os sentidos estão em funcionamento na sociedade 

pelo youtube.   

Sendo assim, se, por um lado, as questões teóricas próprias da Análise do 

Discurso em questão se tornam necessárias para entender a relação entre a linguagem e 

as disputas sociais, por outro lado, o histórico das disputas se tornam, eles mesmos, o 

ponto de interseção entre a condição material (história) da disputa por direitos e 

identidades e a construção das condições materiais das formulações dos enunciados 

analisados (língua).  
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Ou seja, se é pela língua que o homossexual vai significar, pela formulação 

(ORLANDI, 2012a) a justificativa de seus direitos, é pela história, por exemplo, que 

veio a condição do próprio significante “homossexual” se materializar (tomar a forma) 

nessa disputa pelas diversas maneiras em que esse termo é significado. Nessa relação 

entre a forma material da língua (ORLANDI, 2012a) e a condição material da história 

se encontra a temática discursiva da tese. Por conta disso, os movimentos organizados 

entre os homossexuais e transexuais se inserem na analise por alimentarem tanto a 

discursividade dessa temática, como por (re)afirmarem imaginários sobre as definições 

de sexualidade. 

Tendo em vista um gesto discursivo de leitura (ORLANDI, 2010), o 

surgimento dos grupos militantes e os teóricos dispostos a analisar esses grupos 

constituíram uma multiplicidade de posições sujeitos envolvidos na defesa dos direitos 

homossexuais e transexuais. Numa posição interpretativa sobre a ação desses grupos, é 

elaborado o entendimento de que essas ações são sustentadas pela circulação e 

repercussão através das: 1 – esferas institucionalizadas em ONGs e/ou Redes com seus 

representantes políticos; e 2 - atuação de grupos ou indivíduos que se identificam e/ou 

se afetam com a causa dos movimentos gays em geral. A base das seleções dos corpora 

dessa tese se baseia nessa afetação dos indivíduos a uma temática, sem deixar de lado a 

influência de um saber institucional.  

Por isso, justificamos: 

1 – a necessidade de refletir sobre a teoria da subjetividade; 2 – A relação entre 

os efeitos de um suposto saber com as questões de autoridades, levando a uma reflexão 

entre o institucional e o não-institucional; 3 – os efeitos dos supostos saberes no 

imaginário do ser, do ter e do amar, envolvendo o entendimento de gênero, do trans e 

do casamento.  

É desta forma que o “tema” - disputas discursivas por direitos dos 

homossexuais - e o “objeto” – o discurso na disputa por direitos dos homossexuais – se 

mesclam nessa tese. A partir desse momento, abordo à inserção desse gesto de análise 

do objeto proposto nos seus aspectos teóricos para depois explicar como foi construído 

o corpus de análise da tese.  

 

1.1 – Chegada às questões teóricas:  

Apresentar a forma como o tema marcou meu trajeto de leitura faz parte da 

tentativa de explicar uma das condições subjetivas pelo interesse da pesquisa. Não é 
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necessário afirmar que as abordagens se encaixariam numa demonstração fiel da 

realidade que explicaria meu interesse por estudar o discurso envolvendo a militância 

pelos direitos dos homossexuais e transexuais. Trata-se de mais um imaginário, uma 

reflexão num tempo posterior. É um retorno para tentar dar uma lógica aos interesses 

que nos fisgam, aquilo que Mariani (1996) demonstrou ser a busca de um sentido no “só 

depois” do tempo psicanalítico que busca uma ilusão de homogeneidade e estabilidade 

nos acontecimentos imprevistos e descontínuos. É a necessidade do sujeito pragmático 

de sempre criar sentidos, como nos diz Pêcheux (1990b). 

Formado em história, tive uma trajetória de pesquisa envolvida com o 

entendimento das atividades de militância política. Num primeiro momento, concentrei 

minha atenção na Pastoral do Trabalhador na Cidade do Rio de Janeiro. Nos trabalhos 

de ida à Arquidiocese do Rio de Janeiro, soube da atuação da Pastoral das Prostitutas e, 

desta forma, percebi que a história de inserção social da Igreja Católica incluía a 

atividade da prostituição como um dos focos da atividade pastoral de: apoio moral; 

religioso; e defesa da condição humana dentro das possibilidades da doutrina católica. 

A partir desse momento, houve interesse de estudar a tensão entre os interesses 

da militância favorável aos direitos da prostituição e o interesse pastoral na sua forma de 

defender a mulher, mas mantendo uma consciência sobre a atividade do meretrício 

dentro dos paradigmas morais condenatórios. Dos conflitos trabalhistas entre patrão e 

empregado, tendo a instituição igreja um papel ambíguo entre o apoio à ordem 

estabelecida e o apoio à militância sindical e trabalhista, percebi que a inserção da 

instituição católica nas atividades envolvendo o meretrício também caracterizava uma 

ambiguidade, mas agora sendo a própria igreja a entidade antagônica, não mais se 

tratava da figura do patrão, mas a figura do senhor.  

Dentro dos parâmetros de uma pesquisa envolvendo a história e sociologia, 

essas ambiguidades e tensões fazem partes dos aportes teóricos que procuram entender 

os conflitos inerentes ao meio social. A questão da linguagem se tornou mais marcante 

ao trabalhar as entrevistas com as prostitutas. Nas entrevistas, era possível caracterizar 

os discursos: um mais organizado politicamente, outro mais informal e descritivo de 

experiência, por exemplo. Um marcando mais uma posição como escolha de lado, outro 

demonstrando mais os aspectos cotidianos dos trabalhos nas ONGs de apoio aos direitos 

das prostitutas. Ora, percebia que as disputas não se marcavam apenas na ambiguidade 

contraditória entre a macro posição estrutural do explorador e do explorado, entre o 

determinante e o determinado. Por essas questões, foi sugerida, na defesa da minha 
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dissertação, a leitura sobre a teoria da Análise do Discurso como possibilidade do 

prosseguimento da pesquisa.  

Nesse momento, fui apresentado a essa teoria de forma vaga: Análise do 

Discurso. Um imaginário já surge nesse momento. A ideia de uma teoria pronta, 

homogênea, com um nome bem definido sobre um paradigma teórico que contemplaria 

um conjunto de conceitos, práticas e metodologia. Mal sabia que as dialéticas 

estruturais marcantes nos conflitos sociais também fariam parte das dialéticas teóricas 

sobre o entendimento dos efeitos e funcionamento da linguagem. 

Discurso, então, se tornou um termo substutivo ao uso do termo entrevistas que 

havia realizado. E mais uma vez a atuação conflituosa de paradigmas religiosos 

envolvendo ações e comportamentos sociais me chamaram a atenção. Dessa vez, ao 

invés de católicos seriam os evangélicos. Ao invés das prostitutas, seriam os 

homossexuais. Só que não mais se tratava de uma arena numa materialidade prática de 

grupos sociais: como foi a defesa da Igreja em Greves, proteção a perseguidos políticos 

em época ditatorial, apoio material e suporte moral em áreas de prostituição. Agora se 

tratava claramente por disputas por sentidos. O uso das palavras e de seus significados 

estavam diretamente associados a afirmações de interesses identitários pela militância 

homossexual, e, por outro lado, o uso das mesmas palavras no que se mostrava como o 

discurso opositor. Os sentidos de Família, Amor, casamento e variantes se 

caracterizavam como o próprio objetivo militante, não apenas o ganho político em si, ou 

seja, os direitos ou o reconhecimento social. A disputa na linguagem era a disputa pelo 

comportamento. 

Então, posições, efeitos de sentido, sujeitos, controles do dizer eram questões 

que eu precisava trabalhar conceitualmente, mas faltava uma discussão teórica que 

aprofundasse a reflexão sobre tais procedimentos discursivos. Desta forma, uma piscina 

de conceitos já estava compondo o plano conjuntural pelo meu interesse na Análise do 

Discurso. Avistei essa piscina quando li o edital para seleção de Mestrado e Doutorado 

do curso de Pós-graduação em Linguagem da Universidade Federal Fluminense. Ainda 

não tinha certeza se essa piscina era a melhor recomendada para o tipo de natação do 

meu interesse, e muito menos se eu seria aceito no clube. Três meses depois, em 12 

dezembro de 2013, estava apertando a mão da bombeira salva-vidas, sempre muito 

disposta a evitar qualquer afogamento, que permitiu o acesso a essa piscina. A partir de 

então, o que faltava era o mergulho. 
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1.2 – O mergulho na teoria: a língua, o pensamento e o real 

O aprofundamento teórico na Teoria da Análise do Discurso foi o que 

proporcionou a possibilidade de relativizar as dicotomias sociais e históricas do tema 

em questão. Retomo, então, a relação de evidência entre a palavra e a coisa analisada no 

enunciado 1: “Professor, faço isso por ser viado”. 

Produz-se um processo de evidência entre o agir de uma forma e o ser 

homossexual referenciado pela palavra viado. Um movimento discursivo se efetivou: o 

processo de denominar algo pela palavra que funciona como o nome da coisa ou do ser 

e, a partir dessa denominação, um efeito de determinação da coisa (ou do ser) é 

construído. 

Orlandi (1994) ao abordar a temática da “construção discursiva dos referentes”, 

discorre sobre essa busca de estabilizar o referente, aquilo do qual um sujeito fala. Um 

processo de construção do sentido através da formulação de sentenças linguísticas onde 

a palavra e a coisa são postas como evidentes e interligadas, uma fazendo referência à 

outra. 

 

A questão da determinação é fundamental em análise de discurso e 

poder ser compreendida em várias dimensões da discursividade (...) 
Determinar, em análise de discurso, é precisar, tornar legível. Isto, na 

instância da subjetividade e da individualização, significa isolar, 

colocar sob controle (...) A determinação está na base do efeito de 

estabilidade do referente. Em nosso trabalho, é isso que chamamos a 
ilusão referencial: a que nos faz crer na objetividade da linguagem 

(ORLANDI, 1994: 50)(sublinhados nossos)  

 

Essa abordagem sobre a determinação no discurso indica a não evidência entre 

a coisa e o mundo e também insere a conceituação de sujeito nesse processo de tentar 

referenciar algo por palavras através do pensamento. A reflexão sobre a tentativa do 

sujeito de objetificar aquilo que ele diz remete ao questionamento da relação existente 

entre o sujeito, a língua e o mundo. Nesse caso, o mundo se desloca com as 

possibilidades da língua de dizer sobre as coisas como sendo algo real. 

 

Trabalhamos com formas de discursos enquanto significam 
relativamente a outras, considerando também uma relação pelo menos 

não unívoca entre pensamento/linguagem/mundo. Nessa perspectiva, 

interessa-nos a construção discursiva dos referentes, os processos 
específicos de significação que se põem em marcha (...) ORLANDI, 

1994: 47) (sublinhados nossos) 
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O desenrolar da reflexão sobre a capacidade da língua de referenciar uma coisa 

faz parte da constituição do desenvolvimento da Análise do Discurso. Como parte do 

desenvolvimento da teoria do discurso se deu a partir da leitura da crítica do discurso 

filosófico sobre essa característica de referenciação da língua, questões da filosofia se 

fazem presente na leitura dessa tese. O efeito de sentido do discurso filosófico 

possibilitou a construção do efeito de sentido da teoria do discurso, justificando a leitura 

de seleções da teoria filosófica como um corpus discursivo que constrói um efeito de 

sentido, uma visão de mundo que conceitua palavras e se materializa na linguagem. 

Temos, então, um sujeito. Esse sujeito pensa e seu pensamento é sobre algo. 

Sujeito, pensamento, coisa (objeto) são os elementos da reflexão sobre a concepção do 

real na Análise do Discurso. Como se trata de efeitos de sentidos, esse real não é 

tomado como estanque em suas leituras discursivas em cada área teórica. Há um efeito 

de sentido na significação desse “Real”
13

 na própria construção teórica da Análise do 

Discurso, assim como será lido esse efeito de sentido nos conceitos de Ideologia, 

Inconsciente e Sujeito.  

Pêcheux (1995[1975]) inicialmente se refere a esse real pelas suas leituras 

críticas sobre as questões da referenciação da língua na filosofia da linguagem. Ao 

longo do tempo, essa leitura se desloca do discurso filosófico para o discurso 

psicanalítico, como exemplo das reflexões sobre Estrutura e Acontecimento 

(PÊCHEUX, 1990b) e sobre o real da língua na abordagem da língua inatingível 

(PÊCHEUX & GADET, 2004[1981]).  

Poderia dizer que se trata de dois reais: o da filosofia da linguagem e o da 

psicanálise, mas o que nos interessa é o Real em seu processo de discursivização na 

Análise do Discurso. Esse real será entendido a partir da leitura dessas duas áreas do 

conhecimento. O interessante desse percurso histórico da significação dos conceitos é 

que o discurso psicanalítico lacaniano também se constrói através da crítica ao lógico 

(LACAN, 2006 [2005]), remetendo tanto a Análise do Discurso como o discurso da 

psicanálise ao discurso filosófico. Esse real, então, precisa passar por um pensamento 

de um sujeito, que nesse caso é o teórico construindo sua teoria. 

                                                             
13 As aspas indicam que da palavra se constitui um conceito teórico. Assim como Ideologia, não se trata 

de um conceito estabilizado. 
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A partir dessas questões, a abordagem teórica da Análise do Discurso permite o 

seguinte pressuposto: a língua não é capaz de dar conta do real como um todo
14

, pois 

entre o real e o ser/se fazer sujeito há o pensamento
15

 sempre afetado pelos 

assujeitamentos. Pêcheux (1995[1975]), ao trabalhar as teses filosóficas com foco nos 

conflitos inerentes às disputas por sentidos nas produções discursivas, aborda o 

problema das construções lógicas nas ciências por conta da necessidade de se apagar o 

sujeito na elaboração dessas mesmas proposições lógicas. Desta forma, ele apresenta 

uma tese para refletir sobre a relação entre o ser e o pensamento.  

 

O real existe, necessariamente, independente do pensamento e fora 

dele, mas o pensamento depende, necessariamente, do real, isto é, não 

existe fora do real. (PÊCHEUX, 1995:255[1975])  

  

Entre o real e o pensamento haveria uma não-simetria, ainda nas palavras de 

Pêcheux:  

 

A não-simetria que liga, desse modo, real e pensamento indica, de 

saída, que não estamos diante de duas ‘regiões’, o que torna sem efeito 

a questão de saber qual das duas regiões ‘contém’ a outra e em que 

condições se pode tentar fazê-las coincidir. (...) o real como 
necessário (a ‘necessidade-real’) determina o real como pensamento 

(a ‘necessidade-pensada”) e isso como se se tratasse da mesma 

necessidade (PÊCHEUX, 1995:255[1975]) 

 

Nessa não-simetria está um dos postulados importantes da Análise do Discurso 

que marca uma posição teórica e metodológica diferente das produções dos 

conhecimentos do historiador ou do sociólogo: “o primado do ser sobre o pensamento” 

PÊCHEUX, 1995:255[1975]), ou “primado do ser sobre o conhecimento” (HENRY, 

2013: 19). 

Para refletir sobre esse postulado, trago a problemática na via em que algo de 

um real passa pela tentativa de ser representado por algum pensamento. Essa via, para 

adiantar parte da argumentação e dar nome àquilo a que nos referimos, é a posição do 

sujeito no seu próprio pensamento. Se entre real e pensamento há uma não-simetria, isso 

significa que o pensamento não reflete o real, mas apenas tenta apropriar alguns 

aspectos desse real pelas afetações daquele que irá pensar sobre o real, ou seja: um 

                                                             
14 Como não há totalidade nas afirmações, esse real se faz presente de alguma forma e se materializa na 

linguagem através das afetações do inconsciente nos sujeitos. Porém, ele não deixa de fazer parte da 

“ilusão do referente” (ORLANDI, 1994).   
15 Lido através das argumentações de Pêcheux (1995[1975]).  
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sujeito. Acontece que esse sujeito é fruto exatamente das posições dele nas afetações 

por esse real do qual ele tenta se apropriar, pois, nas palavras de Pêcheux, “o 

pensamento é uma forma particular do real” (PÊCHEUX, 1995:257[1975]).  

Pela busca de apropriar parte desse real, sem saber que aquilo que se apropria 

do real depende de determinações presentes no pensamento, o sujeito depende de 

evidências de sentidos. A questão interessante levantada pela teoria do discurso é 

considerar que o sujeito se faz sujeito exatamente nessa inserção em algum sentido 

evidente: “a constituição do sentido junta-se a constituição do sujeito” (PÊCHEUX, 

1995:153[1975]). No caminho que vai dar corpo aos sentidos, é necessário apropriar as 

contradições. 

 

A apropriação com materialização: objeto de pensamento x objeto real  

Tendo em vista essa tentativa do sujeito de se apropriar do real, começo a 

refletir sobre o papel da linguagem nessa tentativa de apropriação. Se o sujeito foi 

colocado como a via entre o real e o pensamento, a linguagem é entendida como a 

pavimentação dessa via, pois será por ela que o real será simbolizado no pensamento 

desse sujeito. Essa metáfora entre via e pavimentação pressupõe que uma pavimentação 

sustenta e mantém a existência de uma via.  

Há, então, na teoria da Análise do Discurso, uma concepção interdependente 

entre sujeito e língua(gem) na constituição desse sujeito a partir de suas posições no 

discurso:  

 

o sujeito, na análise do discurso, é posição entre outras, subjetivando-

se na medida mesmo em que se projeta de sua situação (lugar) no 
mundo para sua posição no discurso (ORLANDI, 2001: 99) 

 

A condição para ser sujeito, afetado pelo inconsciente, interpelado 

pela ideologia e individualizado pelo Estado, pelos processos de 
produção de sentidos, é a de entrar na língua(gem) (...) (MARIANI & 

BELMIRA: 2011: 129) 

 

A argumentação se direciona, então, para três itens presentes no processo de 

referenciação de algo: o sujeito
16

, inscrito no imaginário de que ele significa e é dono do 

seu dizer; o real, que é significado pelo imaginário do sujeito na relação com seu 

pensamento, como demonstrado nos parágrafos acima; e a significação, que é o 

processo envolvendo a ideologia e o inconsciente do sujeito afetado pelos efeitos 

                                                             
16 A terceira parte dessa tese trata especificamente da questão do Sujeito.  
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próprio do discurso que resulta na ilusão da evidência. Desta forma, reflito, nessa parte 

da apresentação teórica, as discussões sobre a relação entre a língua e o real em 

conjunto com a questão da posição desse sujeito no discurso. 

A reflexão filosófica entre o real (entendido como aquilo que o sujeito tenta se 

apropriar no pensamento) e a língua é o motivador do desenvolvimento constante dessa 

teoria cujo um dos objetivos é lidar com os limites da (im)possibilidade da apropriação 

do real. Nas palavras de Pêcheux, lidar com os limites da língua é lidar com as 

contradições na história:  

 

O que afeta e corrompe o princípio de univocidade da língua não é 

localizável nela: o equívoco aparece exatamente como o ponto em que 

o impossível (linguístico) vem aliar-se a contradição (histórica); o 

ponto em que a língua atinge a história.   (PÊCHEUX, 
2004:64[1981]). 

 

Aceitar os limites da referencialidade linguística é uma das bases para o 

desenvolvimento da ideia de língua para Pêcheux. A questão dos limites da referência 

está no desenvolvimento da teoria do discurso e conta com uma constante crítica às 

fundamentações lógicas e sentidos estabilizados. Pêcheux (1995[1975]) toma um gesto 

crítico a partir da filosofia da linguagem. Temos como exemplo a posição dele em 

relação às considerações de Frege sobre a Lógica para o desenvolvimento da teoria do 

discurso. No parte II do livro “Semântica e Discurso” intitulada “Da filosofia da 

linguagem à teoria do discurso”, ele nos diz:  

 

Desse modo, Frege sugere que, se é possível aparecerem ilusões na 
linguagem, é porque a linguagem natural é mal feita e contém 

armadilhas e ambiguidades que podem desaparecer numa língua 

artificial “bem feita” (PÊCHEXU, 1995:97[1975]) 

 

Em conjunto com esse desenvolvimento da teoria do discurso a partir de 

leituras da filosofia da linguagem, Henry (2013[1977]), outro teórico presente nas 

citações de Pêcheux ao longo da elaboração da teoria do discurso, também constitui 

parte de sua teoria a partir da leitura crítica da filosofia da linguagem mencionando 

considerações elaboradas por Frege sobre problemas lógicos na referenciarão da língua. 

  

É aí que Frege vê um defeito da linguagem ordinária: a existência de 

expressões gramaticais que introduzem pressupostos seria responsável 

pelo fato de se poder falar muito seriamente e muito logicamente de 
coisas que não existem no sentido forte, mas apenas, se é possível 



29 
 

assim dizer, verbalmente ou no pensamento (HENRY, 

2013:13[1977])(sublinhado  nosso) 

 

As duas citações acima sobre leituras da filosofia da linguagem para a 

elaboração da teoria do discurso impõem duas considerações que serão retomadas ao 

longo da tese, principalmente na segunda parte em que serão tratados os conceitos 

ideologia e inconsciente. A primeira consideração (1): Como a língua tem um 

funcionamento como uma ferramenta imperfeita
17

 por conta da “não-simetria” entre o 

real e o pensamento, a própria teoria do discurso é afetada por essa não-simetria. Desta 

forma, a teoria do discurso, parafraseando a citação acima de Frege por Henry, “fala 

seriamente e muito logicamente de coisas que não existem no sentido forte, mas apenas 

(...) verbalmente ou no pensamento”, como o próprio discurso e seus conceitos teóricos 

fundamentais: sujeito, ideologia e inconsciente. 

Por outro lado, a segunda consideração (2) tem como pressuposto o trabalho da 

funcionalidade dessa não-simetria entre real e pensamento ser remediado pela via do 

sujeito posicionado no discurso através da língua. Desta forma, essas coisas que só 

“existem verbalmente ou no pensamento”, são capazes de se constituírem como parte de 

um real dos quais os sujeitos em suas posições no discurso, afetados pelo inconsciente e 

interpelado pela ideologia, tentam se apropriar.  

De alguma forma, aquilo que “só existe verbalmente ou no pensamento” será 

abordado como ideias que se repercurtem nos pensamentos para se materializarem 

discursivamente nas posições ideológicas e afetações inconscientes dos sujeitos. O 

discursivo permite a materialização do pensamento, mesmo que ele nunca deixe de ser 

só pensamento: dilemas morais e valores de comportamentos sociais, por exemplo.  

Há uma repercussão, que chamaremos de repercussão discursiva
18

, que permite 

a materialização desses objetos que estão no pensamento através das disputas por 

significações no jogo de sentidos das contradições históricas. Temos como exemplo as 

inúmeras guerras e revoluções pautadas em objetos como classe social, valores 

econômicos, Deus, o que caracteriza um aspecto bem material desses objetos na 

história. Um exemplo mais enfático da materialização dessas “coisas que só existem no 

pensamento” para essa tese é o próprio termo homossexual, pois ele não existia no 

                                                             
17

 Podemos entender a “ferramenta imperfeita” como uma ironia, pois a língua não é lida como 

ferramenta na Análise do Discurso. Ou seja, a língua quando é entendida como uma “ferramenta”, que 

nos possibilita pegar para uma finalidade (como pregar um prego usando um martelo), ela é imperfeita, 

pois ela não cumpriria a expectativa do objetivo da tal ferramenta. 
18 Há uma explicação ao longo da tese do que queremos dizer de repercussão discursiva.  
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vocabulário até o século XIX (SILVA, 2006:20). Orlandi (2012) nos diz que “formular 

(linguisticamente) é dar corpo aos sentidos” (ORLANDI, 2012:9). Através dessa 

citação, é possível aprimorar o entendimento dessa articulação entre os objetos 

existentes nos pensamentos, o jogo dos sentidos e a materialidade das significações na 

contradição histórica.  

Ressalto, desta forma, que a constatação de um funcionamento imperfeito na 

capacidade da língua de fazer referências na elaboração da teoria do discurso por 

Pêcheux (1995[1975]) não é entendido como um problema. A teoria da Análise do 

Discurso não propõe resolver esse assim nomeado funcionamento imperfeito da língua. 

Pelo contrário, a Análise do Discurso propõe exatamente a consideração teórica desse 

funcionamento imperfeito como parte dos processos conflituosos da língua e da história 

que fundamentam uma funcionalidade discursiva. 

 

De acordo com a AD (análise do discurso), trata-se de pensar a 

referência em termos de uma teoria materialista dos processos de 

significação ‘linguageiros’, dai a necessidade de discutir a natureza da 
relação entre linguagem e exterioridade. Isso quer dizer que a relação 

com a exterioridade (...) é tratada por via histórica. (...) se através da 

língua é possível falar daquilo que está fora dela, o estatuto desse ‘fora 

da língua’ deve ser compreendido em termos daquilo que numa dada 
sociedade, em um dado período histórico, se produz em termos 

simbólicos, ie, em termos de sentidos produzidos, e em permanente 

confronto, e como esses sentidos, ao serem falados, textualizados, vão 
se engendrando e constituindo um imaginário próprio a tal formação 

social. (MARIANI, 1996: 132/133)(sublinhados nossos)  

 

Por conta da teoria do discurso aceitar o imperfeito da língua, os itens do 

processo de referenciação (sujeito, real e significação) são dissolvidos discursivamente 

em formulações que enfatizam os limites e opacidades através da consideração da “não-

transparência”, como podemos ver nas palavras de Orlandi que formula a sua maneira a 

leitura de Pêcheux (2010[1969]): 

 

São três regiões de conhecimento que apontam para essa 
reconfiguração: o marxismo (que afirma a não-transparência da 

história), a psicanálise (que mostra a não-transparência do sujeito) e a 

linguística (que se constitui na não-transparência da língua). (...) A 
análise do discurso é a forma de conhecimento que realiza em seu 

objeto – o discurso – a conjunção desses três modos de “opacidade”: a 

do sujeito, a da língua e a da história. (ORLANDI, 2001: 99) 
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A ideia de língua, desta forma, não é concernida como um instrumento de 

comunicação. Ela passa pela especificação dos limites semânticos associados aos efeitos 

de sentidos próprios dos processos discursivos. Língua, então, é “o lugar material onde 

se realizam os efeitos de sentidos” (PÊCHEUX & FUCHS, 1975:172). Essa noção 

contribuiu para os debates dos paradoxos históricos percebido nas contradições dos 

sujeitos coletivos deste trabalho: mensagens religiosas e sua relação com a 

homossexualidade; e o militante homossexual que não se separa dos estigmas sociais. 

Esses debates dos paradoxos históricos ocorrem, por exemplo, quando as aparentes 

dualidades opositivas dos sujeitos ou de ideias se desenvolvem não apenas numa 

dialética, mas também como descaracterização das supostas definições que delimitam 

cada fronteira dessa dualidade.  

Tendo em vista os conflitos dos acontecimentos históricos, o discurso permite 

o deslizar dos sentidos e a demonstração das contradições: dos sujeitos; e dos 

acontecimentos, considerando o acontecimento, no singular, como o “ponto de encontro 

de uma atualidade e uma memória” (PÊCHEUX, 1990b: 17), remetendo a uma ruptura, 

uma descontinuidade no que se pressupunha como estável. Por conta dessas 

possibilidades, o discurso é conceituado como a forma material pela qual as ideias 

entram na luta histórica (PÊCHEUX, 1980[1977]). Lembro que ideias podem ser as 

“coisas que só existem verbalmente ou no pensamento”. 

A partir dos argumentos sobre a relação entre os itens do processo de 

referenciação abordado nessa parte da tese (sujeito, real e significação), é possível 

aprofundar o entendimento do real utilizado pela Análise do Discurso. O que seria esse 

real na Análise do Discurso? Pêcheux nos diz:  

 
(...) ´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). Não descobrimos, pois, o real: a gente se depara com ele, dá 

de encontro com ele, o encontra. (PÊCHEUX, 1990b: 29)(sublinhado 
nosso)  

 

Para discorrer sobre essa citação, proponho pensar que sujeito, real e 

significação (objetos “que só existem no pensamento”) não se destacam na ordem dos 

processos e possuem a relação de interdependência. As supostas falhas da referenciação 

da língua estão pautadas exatamente nessa interdependência, pois o objeto nunca é 

inteiramente referenciado como a pura coisa em si. Pêcheux (1995[1975]) aborda esse 

problema colocando em pauta a reflexão entre designar algo e o dizer sobre esse algo 
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(objeto, a coisa). Esse algo a ser referenciado passa pelo processo de “ilusão”
19

, que, 

nesse caso, é entendido como deslocamentos entre o objeto pensado e o objeto referido, 

ou seja, a contração e a confusão é o momento em que nos deparamos com o real. 

 

Nessas condições, é preciso dizer que a necessidade dessa ‘ilusão’, 

pela qual um objeto de pensamento pressupõe a existência de um 

objeto real que ele designa, provém de uma “imperfeição da 
linguagem” (...)(PÊCHEUX, 1995: 98[1975])(grifos nossos) 

 

Cabe ressaltar que não se pode confundir objeto real com o real da Análise do 

Discurso. O objeto real mencionado por Pêcheux está em relação com o objeto de 

pensamento. O real, por outro lado, é caracterizado como o impossível e está em relação 

de não-simetria com o pensamento em si. Desta forma, assim como não temos acesso ao 

objeto real, a não ser criando um objeto de pensamento, também não temos acesso ao 

real por ele não ser simétrico ao nosso pensamento. Ao nos depararmos com o real, com 

o impossível, com as contradições, iremos discursivizar sobre esse encontro, havendo, 

desse já, a constituição de um objeto de pensamento e não a apropriação do objeto real.   

Como se pode ver, não se nega, na Análise do Discurso, a existência desse 

real. Por outro lado, a teoria permite entender e lidar com os furos nesse real pela 

existência do não-lógico, do impossível, do imprevisto. Marcam-se, então, campos onde 

esse real atua, como o “real da língua” e o “real da história” (PÊCHEUX & GADET, 

2004[1981]). O discurso, estabelecendo ele mesmo um real próprio, está contido nos 

problemas da relação entre a linguagem e o real, que teria, cada um deles, uma ordem 

própria: “A ordem da língua e a da história, em sua articulação e funcionamento, 

constituem a ordem do discurso” (ORLANDI, 2012a: 103). 

Ao especificar a diferença entre objeto real e objeto de pensamento, a posição 

do sujeito é posta em evidência nesse processo falho de referenciação da língua. Entre o 

objeto real e o objeto de pensamento, há um processo discursivo que permite não apenas 

a ilusão da referenciação como também as construções das nossas evidências. Nesse 

processo estão as atuações dos efeitos da ideologia e do inconsciente.  

Se Pêcheux, nesse momento em que diferencia objeto real de objeto de 

pensamento, está mais preocupado em tratar da filosofia da linguagem e dos processos 

                                                             
19 É necessário marcar esse termo. Pêcheux utiliza esse termo nesse momento de suas reflexões como um 

termo evidente, sem discutir sua origem ou conceituação. Ora, se consideramos a ilusão como um 

significante em processo de relação com um significado, sugiro guardar bem essa colocação aqui para se 

deixar levar pelos jogos dos significantes quando aprofundarmos os conceitos psicanalíticos associados a 

essas questões sobre o objeto de pensamento e a nossa necessidade psíquica de se deixar iludir. 
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discursivos, Henry (2013[1977]) aprofunda essa reflexão na própria construção 

epistêmica dos objetos científicos. Tratando como objeto real e objeto de conhecimento 

a problemática da ilusão trazida por Pêcheux (1995[1975]). 

Arrisco uma reflexão sobre o uso de pensamento em Pêcheux e conhecimento 

em Henry. Este põe ênfase na questão das construções das teorias científicas. Confesso 

não ter tido acesso aos textos nas línguas originais, mas a diferença paradigmática no 

uso desses termos, mesmo que feita pelos tradutores, não deixou de marcar uma... 

significação. Por isso é importante especificar as preocupações filosóficas de Pêcheux 

sobre linguagem e discurso e as preocupações epistemológicas de Henry ao procurar 

entender um mesmo objeto em vários campos científicos: a língua e seu efeito 

(sistêmico, inato, enunciativo) na linguagem e vice-versa. Ressalta-se que tanto Pêcheux 

como Henry estão influenciados pelas leituras de Althusser, mais especificamente o 

livro “Ler o Capital” (apud HENRY, 2013[1977]:16) onde é feita a abordagem do 

“objeto real” e “objeto de conhecimento”. 

Para Henry, esses dois objetos não são entendidos como se tivessem existência 

em mundos separados, apenas formas de materialização distintas. Pela teoria da Análise 

do Discurso, entendo que essa materialização distinta ocorre por conta da posição do 

sujeito inserido no seu pensamento de acordo com todo o processo imaginário afetado 

pelos efeitos do discurso. Faço dele as minhas palavras como algo a ser feito ao longo 

dessa tese, quando associo os conceitos teóricos e as evidências dos sujeitos sobre 

coisas e sobre si mesmo como “objetos de pensamento”
20

: 

 

(...) ao longo das páginas que se seguem, será afirmado que, sob 
formas históricas variáveis que conservam sua especificidade, uma 

contradição específica entre objeto real e objeto de conhecimento é 

constitutiva do objeto próprio de toda ciência, enquanto justamente 
esta tem um objeto próprio que a especifica. (HENRY, 

2013[1977]:17)(grifos nossos) 

 

A distinção feita entre esses dois objetos não nega a materialidade do objeto de 

conhecimento, mas se especifica a forma distinta da qual esse objeto é materialmente 

constituído. A existência desse objeto depende intrinsicamente da história da ciência da 

qual ele se materializou. 

 

                                                             
20

 Insisto no uso do termo “pensamento” e não “conhecimento”, pois é o termo usado por Pêcheux 

(1995[1975]). 
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Em vez de se perguntar se a língua é uma instituição social, a 

realização de uma faculdade inata ou as duas coisas ao mesmo tempo, 

é simultaneamente a história da linguística, a confrontação de suas 
teorias, a prática do linguista sobre a linguagem na sua especificidade 

que devem ser interrogadas quando se quer apreender alguma coisa da 

materialidade da língua enquanto objeto de conhecimento. (HENRY, 
2013[1977]:16)(grifos nossos) 

 

É entendido que entre esses dois objetos se instaura sempre uma contradição. 

São os paradoxos constituídos pela questão da possível apropriação desse objeto pela 

ciência e pela evidência desse objeto na própria construção de desenvolvimento 

científico. Esses paradoxos são resolvidos exatamente na efetivação da evidência 

desenvolvida através da capacidade da linguagem de colocar no pensamento um objeto 

puramente idealizado e referenciado por signos linguísticos. Essa solução do paradoxo 

da apropriação do objeto pela ciência ocorre exatamente no processo de tentativa de  

apropriação (HENRY, 2013) desse objeto através das demonstrações lógicas possíveis 

pela ordenação adequada da linguagem que será empregada para sustentar esse objeto 

(ou seja, uma boa argumentação!)
21

. 

Através dessa apropriação (a solução dos paradoxos entre os objetos pensado e 

referenciado), o sujeito, constituído pela sua própria subjetividade, é exposto às falhas 

da língua sem se dar conta dessas falhas. Um efeito nesse sujeito é, então, reconhecido 

como inscrito nos processos discursivos e sustentam o desenvolvimento teórico da 

Análise do Discurso. Afinal, se não houvesse paradoxo, não haveria discurso, já que a 

língua em si daria conta da existência da literalidade das significações. 

A relação entre língua, sujeito e processo discursivo fornece a base para se 

pensar a materialidade dos conceitos, mesmo que ele seja um objeto de pensamento. 

Esse processo, entendido como memória discursiva, em Pêcheux, converge com os 

argumentos de Henry já citados.  

 

Nosso empreendimento supõe, parece-me, levar a sério a noção de 

materialidade discursiva enquanto nível de existência sócio-histórica, 

que não é nem a língua, nem a literatura, nem mesmo as 

‘mentalidades’ de uma época, mas que remete às condições verbais de 
existência dos objetos (científicos, estéticos, ideológicos...) em uma 

conjuntura histórica dada. (PÊCHEUX, 2011:151-152[1984]a 

(sublinhado nosso)  

                                                             
21 Assim que a filosofia socrática, lógica e demonstrativa do mundo real, com os seres humanos livres das 

sombras das cavernas platônicas se vê novamente inserida na dependência de uma ordem própria da 

linguagem. Essa ordem restituída pelo discurso ilumina não os seres contra as trevas da caverna de Platão, 

mas a destituída e execrada ação dos sofistas e dos ensinamentos mitológicos...  
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Com base na divergência própria do objeto pensado ser imperfeitamente 

referenciado por conta da relação entre os objetos e seus reais (teóricos e materiais), o 

desenvolvimento teórico da Análise do Discurso construiu, através do entremeio 

(HENRY, (2010[1969]) pela reterritorialização (MARIANI, 1996), seus próprios 

conceitos (objetos?). Esses conceitos são, como qualquer conceito teórico lido nessa 

tese, eles mesmos, segundo Pêcheux (2011:151-152[1984]a), materializados dentro de 

suas condições discursivas. Assim que pelas críticas à concepção de Ideologia (grifada 

como maiúscula) como um ente fenomenológico, desenvolve-se o conceito de 

“formações ideológicas” (PÊCHEUX & FUCHS, 2010[1975]) associado ao conceito de 

“formação discursiva”.  

Ao reterritorializar o conceito de ideologia da filosofia do materialismo 

histórico para a Análise do Discurso, Pêcheux caracteriza a ideologia em seu aspecto 

material, não idealista. Esse gesto de interpretação (ORLANDI, 2010) sobre o conceito 

de ideologia tem como influência as leituras dos textos de Althusser. Ideologia, vista 

como uma entidade capaz de interpelar os indivíduos em sujeitos, passa a ser lida pela 

Teoria do Discurso em seus aspectos materiais caracterizados pelo conceito de 

“formações ideológicas”, ou seja, a consideração de que essa ideologia se materializa 

em práticas. 

 

Falaremos de formação ideológica para caracterizar um elemento 

(este aspecto da luta nos aparelhos) suscetível de intervir como uma 
força em confronto com outras forças na conjuntura ideológica 

característica de uma formação social em dado momento. (...) 

Considerando o que precede, vê-se claramente que é impossível 

identificar ideologia e discurso (o que seria uma concepção idealista 
da ideologia como esfera das ideias e dos discursos), mas que se deve 

conceber o discursivo como um dos aspectos materiais do que 

chamamos de materialidades ideológicas. (PÊCHEUX & FUCHS, 
2010: 166[1975]). 

 

Para exemplificar como Pêcheux desenvolve o conceito de formações 

ideológicas, atenta-se para a releitura sobre o papel dos Aparelhos Ideológicos de 

Estado (AIE), conceito originalmente desenvolvido por Althusser. Na visão da 

materialidade da ideologia, os AIE não são vistos como expressão de uma ideologia, 

mas o meio para a realização dela. Essa realização não ocorre essencialmente 

determinada por uma posição dada, mas constituída historicamente no conflito das 

posições possíveis dos sujeitos. 
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Compreende-se, então, por que em sua materialidade concreta, a 
instância ideológica existe sob a forma de formações ideológicas 

(referidas aos aparelhos ideológicos de estado), que, ao mesmo tempo, 

possuem um caráter “regional” e comportam posições de classe: os 

‘objetos’ ideológicos são sempre fornecidos ao mesmo tempo que a 
“maneira de se servir deles” (...) (PÊCHEUX, 1995:146[1975]). 

 

A abordagem do caráter material da ideologia impõe a diferença entre 

Ideologia, formação ideológica e ideologia dominante. A Ideologia teria um caráter 

omni-histórico, sempre presente no seu papel funcional de interpelar os indivíduos em 

sujeitos. Porém essa interpelação se realiza através da materialidade das formações 

ideológicas de acordo com as posições dos sujeitos nos processos históricos. Através 

dessas formações ideológicas e das posições dos sujeitos, pode ocorrer a predominância 

de uma dessas posições que constitui a ideologia dominante, que, apesar de dominante, 

não anula as contradições históricas e não possui total controle dos AIE. Como os AIE 

não são expressão da ideologia, e sim lugar de sua realização, a ideologia dominante 

não se constitui como algo homogêneo. A reprodução das evidências ideológicas ocorre 

em conflito com outras posições ideológicas, por isso a dicotomia na funcionalidade das 

formações ideológicas entre a reprodução e a transformação de suas evidências: 

 
Podemos, de agora em diante, dar mais um passo no estudo das 

condições ideológicas da reprodução/transformação das relações de 
produção dizendo que essas condições contraditórias são constituídas 

em um momento histórico dado, e para uma formação social dada, 

pelo conjunto complexo dos aparelhos ideológicos de Estado que essa 
formação social comporta. (PÊCHEUX, 1995: 145[1975] e 

PÊCHEUX, 2015: 4[1984]).   

 

Por esse complexo das formações ideológicas constitui-se o conceito das 

formações discursivas.  

 
Chamaremos, então, formação discursiva 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. (PÊCHEUX, 1995:160[1975]). 

 

Formação discursiva é a forma material das formações ideológicas possíveis de 

ser materializadas pela linguagem. 

 
Os indivíduos são ‘interpelados’ em sujeitos falantes (em sujeitos de 
seu discurso) por formações discursivas que representam ‘na 

linguagem’ as formações ideológicas que lhes são correspondentes. 

(PÊCHEUX, 1995:214[1975]). (sublinhado nosso) 
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Os sujeitos, compreendidos como efeito de acordo com sua posição nas 

formações discursivas e ideológicas, se fundam numa evidência de que são donos de 

seus discursos e que os sentidos são tidos como literais. A ideologia é, desta forma, 

aquilo que alimenta essas certezas e evidências. A relação entre formação discursiva e 

formação ideológica constitui o que chamamos de processos discursivos, já que, por 

conta das evidências dos sentidos e determinados pelo que pode e não pode ser dito de 

acordo com suas posições ideológicas atreladas às formações discursivas, os sujeitos se 

deixam levar por um “sistema de relações de substituição, paráfrases, sinonímias, etc., 

que funcionam entre elementos linguísticos – significantes – em uma formação 

discursiva dada.” (PÊCHEUX, 1995:161[1975]).  

 A relação das posições dos sujeitos com as formações discursivas ocorre 

através da inserção discursiva desses sujeitos dentro de aspectos ideológicos e 

inconscientes determinantes nos processos simbólicos e significativos. Esses processos 

compõem as formações sociais dos indivíduos (que se tornam sujeitos pela linguagem) 

e estão atrelados aos momentos históricos específicos desses indivíduos. Importante 

entender que não se pode pensar num sujeito pré-existente ao discurso, pois é através do 

discurso que há a constituição desse sujeito de acordo com os seus posicionamentos: 

ideológicos (afetado pelo inconsciente), linguísticos e históricos. 

Para entender como essas determinações são reproduzidas é necessário pensar 

nos esquecimentos. Segundo Pêcheux (1995[1975])
22

, o sujeito não reflete no momento 

da produção de seus dizeres os seguintes fatos: a sua interioridade numa formação 

discursiva, esquecendo aquilo que o determina, entendido como o primeiro 

esquecimento; e o segundo esquecimento diz respeito ao fato do sujeito não levar em 

consideração que as seleções usadas para formular seu discurso fazem parte do “sistema 

de enunciados, formas e sequências que nela – formação discursiva - se encontra em 

relação de paráfrase” (PÊCHEUX, 1995[1975]: 173) (grifos nossos). 

Antes de terminar essa minha narração no mergulho teórico nas águas da 

Análise do Discurso, cabe uma reflexão acerca das áreas de conhecimentos que baseiam 

a constituição dessa teoria. Se a teoria do discurso não se auto declara uma disciplina 

própria, isso ocorre pela afirmação de que ela se constitui entre três áreas 

epistemológicas. Porém, como não se trata de uma teoria estática e homogênea, a 

                                                             
22 Nessa parte do texto é aprofundada a reflexão do esquecimento através da constituição psíquica do 

sujeito compreendida pelos conceitos da psicanálise lacaniana, principalmente pela noção do recalque.  
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própria forma de se referir a essas três áreas na Análise do Discurso passou por um 

processo discursivo. 

 

As áreas dos conhecimentos e a constituição da tríade 

A definição de Discurso como aquilo que permite a materialização da ideologia 

na língua coloca em questão, como vimos ao longo dessa parte, o sujeito, o real e a 

significação. Esses três itens alimentaram a (re)leitura de três áreas de conhecimento 

(tríade): a linguagem, o discurso e a história. É assim que se estabelece uma insistente 

tríade de relações epistemológicas para compreender e aprofundar essa teoria 

discursiva, demonstrando, já nessa primeira tríade, as especificidades entre discurso e 

lingua(gem), exatamente pela inscrição da história.  

A abordagem entre língua e discurso possibilita o desenvolvimento do conceito 

teórico “condições de produção” (PÊCHEUX, 2010[1969]) do discurso por conta da 

importância de conceitos historiográficos na compreensão desses efeitos de sentidos. 

Importante ressaltar que o conceito de “condições de produção” é uma das 

especificidades teóricas da Análise do Discurso não mais estritamente dependente das 

teorias das análises propriamente linguísticas.  O principal conceito histórico 

inicialmente levado em consideração é o de “ideologia”
23

, por influência dos textos de 

Althusser (HENRY, 2010[1969]).  

Por outro lado, além da especificação da ideologia, as décadas de 1960 e 1970 

se caracterizaram como um período de profundas revisões epistemológicas nas diversas 

áreas das ciências humanas, afetando desde a linguística estrutural como também a 

história e a sociologia. A efervescência epistemológica das décadas de 1960 e 1970 

permitiu, além da dualidade da linguística com a história, uma terceira preocupação com 

um conceito chave para as denominações das tríades de conhecimento na teoria da 

Análise do Discurso: a ideia de sujeito.  

Além da tríplice linguagem, discurso e ideologia, ressalta-se também uma outra 

tríplice: sujeito, discurso e ideologia. De acordo com Henry (2010[1969]), Thomas 

Herbert
24

, por mais que nos seus primeiros textos estivesse afetado pelos conceitos de 

Althusser sobre o sujeito e a ideologia, não deixava de especificar a concepção do 

sujeito das teorias psicanalíticas lacanianas. Essa segunda tríplice incrementa e 

                                                             
23 Interessante ressaltar que Ideologia é um conceito reterritorializado, pois não se trata nem da Ideologia 

tratada por Marx, nem da Ideologia tratada por Althusser.  
24 Pseudônimo de Pêcheux nos primeiros textos críticos ao modo como as ciências sociais produziam 

análise de conteúdo. 
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oficializa a tríade dos conhecimentos para a Análise do Discurso com a terceira área de 

conhecimento: a psicanálise, ou seja, não mais a dualidade linguística e história. Esse 

caminho pode ter influenciado na formalização da definição da Análise do Discurso na 

tríade epistemológica: linguística, história e psicanálise (PÊCHEUX, 1981[1980]).  

O desenvolvimento da teoria com as práticas de análises vai alimentar as 

constantes revisões teóricas. Se no início, de acordo com as indicações de Henry 

(2010[1969]), Pêcheux estaria mais próximo das concepções de Althusser sobre 

ideologia, ao longo da década de 1970, as influências da psicanálise lacaniana se tornam 

mais evidentes justamente nesse processo de revisão dos conceitos teóricos por conta do 

retorno das análises práticas. Essa observação pode ser verificada, por exemplo, no 

texto “A propósito da Análise Automática do Discurso: atualização e perspectivas” 

(PÊCHEUX & FUCHS, 1975). Ou seja, se no primeiro momento a preocupação era 

reterritorializar a “ideologia”, no segundo momento o grande desafio (ainda atual) é 

reterritorializar o “inconsciente”.  

A tríade ganha contornos específicos conforme os conceitos são revisados. 

Com o campo da psicanálise e o aprofundamento da crítica em relação à ideologia, os 

trabalhos atuais especificam essa tríade abrindo espaço para novas áreas, como a 

sociologia e a especificidade do sujeito psicanalítico em confronto com o sujeito 

psicológico (singularidade empírica) e o sujeito epistêmico (universalidade idealista) 

(PÊCHEUX, 2011[1984]b). Por outro lado, geralmente, a tríade dos conhecimentos 

para a teoria da Análise do Discurso mantem-se registrada de seguinte maneira: a parte 

da história com base no “Materialismo Histórico”
25

 (história?); a linguística pela 

necessidade de uma teoria não subjetiva da enunciação (linguística e psicanálise?); e a 

teoria materialista dos processos semânticos discursivos (discurso?
26

) (PÊCHEUX & 

FUCHS, 1975 e MARIANI & MAGALHÃES, 2010). Ou seja, o registro usual trata de 

três áreas, mas há possibilidade de se trabalhar as outras como um atravessamento, 

principalmente quando esse atravessamento (corte) ressalta a problemática do pensar a 

psicanálise. 

 Sendo constituída entre três áreas do conhecimento, a Análise do Discurso 

assume essa característica de refazer leituras em áreas epistemológicas distintas. Uma 

                                                             
25

 Referência à teoria marxista sobre a história. Entendo pelos processos da dialética desenvolvida por 

Karl Marx e presentes nas releituras marxistas da década de 1970. 
26 Os pontos de interrogação dizem respeito à noção do desenvolvimento e especificações dessas tríades, 

a partir dos textos iniciais de Thomas Herbert, já mencionados, onde se ressalta a dualidade “história” e 

“linguística” para formar o “discurso”. De dois para três, sendo a terceira área não uma área específica e 

concluída e também em constante referência com a “psicanálise lacaniana”. 
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ação de releitura e deslocamentos primorosas para a teoria da Análise do Discurso: além 

de estar suscetível à constante revisão teórica, ela não se prende ou se especifica em 

uma área especifica de conhecimento para se acomodar nos funcionamentos das 

evidências que tanto critica. “Talvez, seu maior legado (...) tenha sido jamais isolar-se 

em algum quintal particular” (FONSECA, 2012:37). 

Sendo assim, esta parte da tese de apresentação teórica não se encerra e os 

conceitos da Análise do Discurso são reabordados ao longo do texto, seja na 

apresentação do corpus, seja na relação do discurso com a concepção de instituição e 

seja na relação do discurso com a sexualidade. São conceitos que auxiliam nosso gesto 

de interpretação sobre os efeitos de sentido na disputa de significação temática 

homossexual e transexual. Auxiliar não é resolver. São efeitos de sentido que 

equivocam o suposto saber definidor de um ser, limitam a noção do ter e confundem o 

gesto de amar. 

Concluindo esse subcapítulo, posso dizer que foi um mergulho intenso e de 

cabeça para quem estava acostumado a lidar com um real analisável pela leitura de 

‘documentos’ que permitia o acesso e a descrição dos acontecimentos históricos. Para 

continuar a minha natação de forma saudável e evitar qualquer afogamento, passo para 

explicar como o meu objeto (teorizado) permitiu a construção do corpus analisável. 

 

1.3 – Da seleção para o recorte  

A proposta dessa parte da tese é demonstrar como foi feita a seleção do 

material analisado, resultando no que será denominado sequências discursivas que são 

constituídas por gestos de leitura sobre um material recortado de um arquivo. Ao longo 

do texto, será feita a definição de cada um desses conceitos teóricos que basearam meu 

gesto de construção do corpus empírico e, posteriormente, o corpus discursivo. 

Portanto, nessa parte demonstro como o meu arquivo foi construído a partir: 1 - de 

enunciados por experiência em sala de aula; 2 - de seleção de discussões e opiniões no 

facebook e matérias jornalísticas; 3 - teorias do discurso sociológico e/ou de gênero; 4 - 

e textos de representantes de organismos políticos. Desse arquivo, fiz uma seleção do 

corpus empírico, o texto em si, imediato para, então, constituir meu corpus discursivo 

que permitiu o recorte das sequências discursivas. 

 O uso do termo recorte especifica um paradigma metodológico que se 

diferencia do segmentar. O recorte pressupõe unidade discursiva, trabalhando o texto 

pela polissemia, não pela informação (ORLANDI, 1981). Essa diferença marca uma 
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posição epistemológica que diferencia o trabalho com a materialidade da língua, com 

foco no discurso, do trabalho linguístico com foco nas questões próprias e específicas 

das estruturas linguísticas textuais e frasais, principalmente nos modelos teóricos 

funcionalistas e gerativistas com base na concepção de língua como unidade de 

comunicação/informação e na concepção de sentidos em uma biunivocidade com seu 

referencial linguístico. Essa diferença ressalta que as questões discursivas analisadas 

pela polissemia não precisa considerar a estrutura sintática canônica para interpretar 

fenômenos linguísticos (ORLANDI, 1981). 

A análise do objeto de estudo depende da forma como será realizada a seleção 

e a organização do corpus constituído pelos enunciados relacionados ao tema em 

questão. Deve-se levar em consideração também os objetivos da pesquisa e a construção 

do dispositivo de análise. O discurso na disputa por direitos dos homossexuais é o 

objeto proposto para ser analisado nessa tese, porém esse objeto é teórico (objeto de 

pensamento) constituído a partir de um arquivo. 

Esse arquivo não é uma instituição, um lugar material onde estão catalogados 

documentos. Trata-se de uma organização feita a partir de seleção de enunciados que 

fundamentam um recorte. Uma seleção exercida pela leitura de textos expostos em uma 

rede de computadores e celulares onde os enunciados selecionados estão em circulação 

e são acessados a partir de um arquivo digital. Nesse arquivo são armazenados dados 

eletrônicos e sua localização física não é acessível ao pesquisador. Mariani (2016), 

relendo Orlandi (1996), nos fala sobre o caráter dessa memória metálica que funciona a 

partir da circulação de sentidos que ocorrem a partir da quantificação de visualizações 

dos sujeitos que interagem nessa rede onde está o arquivo inicial dessa tese. 

 

 No funcionamento da memória metálica, sob o efeito da repetição 

excessiva que coloca em circulação um determinado sentido, esvazia-
se o processo de historicização que produziu sua naturalização. 

(MARIANI, 2016: 14) 

 

A partir desse arquivo, da memória metálica, construí o meu arquivo pela 

seleção de enunciados. Esses enunciados foram armazenados em meus aparelhos de 

tecnologia da computação e comunicação: computadores, tablets e celulares, utilizando 

também a modalidade de armazenar tais informações online, naquilo que as empresas 

que prestam esse serviço chamam de nuvem no seu próprio efeito metafórico de não 

haver acesso ao local físico onde tais informações estão armazenadas.  
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Cabe, então, especificar como foi fundamentando o critério da seleção dos 

enunciados que permitiram a constituição do corpus discursivo para a análise discursiva 

empreendida nessa tese. A ideia de arquivo e do trajeto temático tiveram como suporte 

teórico os textos de Guilhaumou e Maldidier (1994): 

 

(...) todo arquivo, principalmente manuscrito, é identificado pela 

presença de uma data, de um nome próprio, de uma chancela 

institucional etc., ou ainda pelo lugar que ele ocupa em uma série. 

Essa identificação, puramente institucional, é para nós (analistas do 
discurso) insuficiente: ela diz pouco do funcionamento do arquivo. 

Nossa prática atual de análise do discurso retoma as preocupações dos 

historiadores de mentalidades, que na construção de objetos como a 
morte, o medo, o amor, o profano e o sagrado, instalam, pela 

confrontação de séries arquivistas, regimes múltiplos de produção, 

circulação e leitura de texto. (GUILHAUMOU & MALDIDIER, 
1994:164) (grifos nossos) 

 

Circulação e produção de objetos como a morte se enquadram na 

discursividade dos efeitos de sentidos desses objetos. O arquivo para aquele que 

trabalha tal discursividade não deve se limitar institucionalmente a um funcionamento 

próprio de aspectos culturais ligados a morte: como registros de cemitérios, hospitais, 

ritos religiosos. Há a possibilidade de trabalhar a repercussão desses sentidos em 

diversas esferas onde circulam tais sentidos. Por conta disso, os analistas dos discursos 

podem constituir um arquivo a partir de um pressuposto, que, no caso, é o tema. Para 

exemplificar a pesquisa sobre a subsistência, Guilhaumou e Maldidier nos explicam: 

 

Ao invés de falarmos da questão da subsistência, recorremos à noção 
de tema falando, portanto, do tema da subsistência. A noção de tema 

não remete, aqui, nem à análise temática, tal como é praticada pelos 

críticos literários, nem aos empregos que dela se faz na linguística. 
Essa noção supõe a distinção entre ‘o horizonte de expectativas’ – o 

conjunto de possibilidades atestadas em uma situação histórica dada – 

e o acontecimento discursivo que realiza uma dessas possibilidades, 

inscrito o tema em posição referencial. (GUILHAUMOU & 
MALDIDIER, 1994:166) (grifos nossos) 

 

Ao tratar especificamente dos obstáculos da relação da história com a 

linguística pela questão do arquivo e da análise do corpus, Guilhaumou e Maldider 

(1994) chamam atenção para diferença de que o arquivo não constitui uma evidência 

em si e que, portanto, o corpus desse arquivo não constitui uma isenção dos processos 

de seleção e organização. Trata-se dos momentos de revisão epistemológica tanto da 
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história como da linguística, como mencionado no item 1.2. O arquivo, para o 

historiador, não se restringe a uma organização de documentos com seus dados 

empíricos representantes de um acontecimento. Essa visão se aproximaria de um 

positivismo científico abandonado pelas abordagens históricas das mentalidades que 

passam a pressupor o próprio tema “mentalidade” como construído historicamente. 

Portanto, os “documentos”
27

 também possuem um processo histórico de significação, 

divulgação, seleção e arquivamento. Sendo assim, a ideia de arquivo se expande para 

além da passividade institucional e ganha os contornos que demonstram abrangência do 

termo para além da simples catalogação do “já-dito”. O arquivo de um corpus, então, 

determina e é determinado pelo processo de significação próprio das relações de 

sentidos do discurso (MARIANI, 2016). 

Guilaumou e Maldidier (1994) exemplificaram o problema do conceito de 

arquivo com os obstáculos da relação entre a história e a linguística com base na análise 

de um tema discursivo analisado em acontecimentos históricos marcantes. Como 

exemplo, ao tratar o tema da “subsistência” na França revolucionária do final do século 

XVIII, os autores separaram a noção do que seria o tema discursivo e o objeto discurso 

para permitir análise do tema deles. Para analisar o discurso sobre a questão da 

subsistência, eles precisaram montar um arquivo com enunciados selecionados com 

base nas recorrências linguísticas cuja semântica teria relação com a feição temática em 

questão. Essas recorrências são os enunciados, entendidos como co-texto, que pela 

seleção formam o corpus de uma pesquisa na teoria da Análise do Discurso. 

A disputa de sentidos por direitos dos homossexuais e transexuais é o tema 

dessa tese. Há, desta forma, temas correlacionados que permitem perceber 

deslocamentos de sentidos em torno de uma demanda discursiva proporcionada por esse 

tema em questão. Direitos, por exemplo, saindo da esfera jurídica e indo para a questão 

de gênero sexual; contradição de uma afirmação identitária associada à comportamento 

numa memória pejorativa; o direito de amar em oposição ao direito de ser contra o 

amor. Esse trajeto temático das disputas discursivas remete ao tema do gênero, ao tema 

do amor e ao tema da homossexualidade. 

 

Esse tipo de análise não se restringe aos limites da escrita, de um 

gênero, de uma série: ela reconstrói os caminhos daquilo que produz o 

acontecimento na linguagem. (...) voltando à questão da subsistência 

                                                             
27 Do historiador para o Analista do Discurso, há a passagem do “documento” para o “corpus”, ambos 

organizados em arquivos. 
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(...) a demanda por pão não é em si nova, ela se desloca do rei para o 

povo: o pão entra, assim, no campo do político (GUILHAUMOU & 

MALDIDIER, 1994:166/167) 

 

Com base nessa concepção de arquivo e de trajeto temático, foi teorizada uma 

relação entre: a teoria discursiva; a temática das disputas discursivas por direitos 

LGBTs; e os enunciados dessa temática para tornar possível a análise do processo de 

subjetivação do sujeito nas disputas discursivas de acordo com o recorte estipulado. 

Tendo o arquivo constituído a partir de uma temática, há a seleção dos 

enunciados relacionados ao tema e, por fim, o recorte dessa seleção no processo de 

análise. São quatro gestos: constituir o arquivo; selecionar enunciados desse arquivo; 

recortar tais enunciados para a constituição do corpus discursivo; e, por fim, organizar a 

análise desse corpus constituído pelo recorte de enunciados de um arquivo em 

sequências. Esses gestos, através da não simetria entre o real e pensamento e na 

constituição de objetos de pensamento no pensamento, transfiguram um material 

empírico num material teórico, discursivo. Fica estabelecida, então, uma diferença 

fundamental na construção de dois componentes teóricos para efetivação da análise: o 

objeto do trabalho teorizado (discurso); e o objeto empírico
28

 (ORLANDI, 2012a) que 

permite a análise do trabalho. 

 

Na tensão das relações significativas – na memória, onde o sujeito não 

alcança como os sentidos estão nele – faz-se sentido antes que ele faça 

sentido, estabelecendo-se um processo em que joga o gesto da 

interpretação, a formulação. É a esta que temos acesso. Para alcançar 
o ineditismo da produção discursiva – cada texto é um texto – é 

preciso não nos iludirmos com o texto enquanto unidade empírica, 

mas pensá-lo como unidade imaginária (ORLANDI, 20012a: 13) 

 

Para fundamentar o pressuposto teórico das diferenças entre o objeto empírico 

selecionado e o objeto teórico (o discurso) recortado e organizado, retomo a diferença 

entre o pensamento e o objeto de pensamento (PÊCHEUX, 1995[1975]), que se 

expande para a diferença, nas devidas proporções respectivas entre objeto de 

conhecimento e objeto real (HENRY, 2013[1977]). 

                                                             
28 A noção do empírico nessas distinções entre a questão teórica (ideal) e o imaginário do uso prático da 

língua marcam as fronteiras teóricas entre o pragmatismo e a Análise do Discurso. Não se trata do 

ineditismo, da livre intenção, mas de uma materialidade específica da linguagem como parte de um 

sistema de funcionamento envolvendo a história e a língua. Por isso, o objeto empírico nessa tese é 

entendido como uma parte específica da constituição discursiva, e não como o próprio discurso. 
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Nesses termos, o discurso da disputa discursiva por direitos dos homossexuais 

é meu objeto teórico no âmbito da Análise do Discurso, e os enunciados relacionados a 

esse objeto são uma parte da materialidade da qual o analista tem acesso para 

desenvolver sua teoria analítica. Especificar que os enunciados é somente uma parte da 

materialidade diz respeito ao pressuposto de Pêcheux sobre noção de que o discurso se 

inscreve materialmente nas relações histórico-sociais (PÊCHEUX, 1995[1975]). Por 

causa dessa inscrição, o discurso, por mais que entendido como objeto teórico, não 

deixa ter sua materialidade por conta dos processos de disputas permitidos pela 

constituição própria do discurso ser feita a partir da linguagem estar em relação com a 

história. Retomo, então, a noção de que a ordem da língua e da história constitui a 

ordem do discurso (ORLANDI, 2012a: 103).  

Da constituição do arquivo para a constituição do corpus discursivo, há o 

contato com objetos empíricos e desse contato se faz um gesto de interpretação que os 

representam como objetos teóricos, sem perder seu aspecto material. A base da 

passagem do empírico para o teórico está no gesto do recorte. 

Após a explicação dos conceitos de arquivo, objeto empírico e objeto teórico, 

descrevo os gestos que organizam o material de análise nessa tese. Desta forma, o 

arquivo do corpus foi constituído a partir de dois enunciados. O primeiro é a fala do 

aluno: “professor, faço isso por ser viado”, apresentado já como o Enunciado 1. A outra 

é uma postagem selecionada da rede social facebook, apresentada agora como 

enunciado 2: 

 

Enunciado 2: Minha opinião sobre o polêmico beijo gay: Foi 
necessário sim. Não gostei, confesso! Mas os atores conseguiram 

convencer que estavam apaixonados. Acho o homossexualismo 

bizarro e inadmissível, mas o amor é um sentimento verdadeiro e o 
beijo afetuoso só ratifica isso. Talvez se o beijo fosse de língua como 

nos filmes "Cazuza" e "Madame Satã" o meu comentário seria outro. 

(Em fevereiro de 2014, rede social Facebook, recorte de um perfil 
privado )(grifos nossos) 

 

Nesse segundo enunciado, postado como opinião pessoal sobre os beijos 

envolvendo personagens homossexuais nas novelas brasileiras, o sujeito, ao se inserir 

numa posição, demonstra seu deslocamento entre sua posição ideológica contrária e as 

marcas latentes do processo de significação militante do movimento LGBT. De alguma 

forma, ele assume ser contra a homossexualidade, mas permite a inscrição da 

significação favorável aos direitos gays em seu enunciado.  



46 
 

São dois enunciados selecionados em momentos completamente diversos, em 

tempos e interlocutores diferentes. O que eles têm em comum: a temática aqui 

considerada sobre o assunto da significação ontológica e deontológica sobre a 

homossexualidade. Ou seja, a questão dos efeitos de sentidos entre a definição da 

homossexualidade e suas orientações e/ou restrições comportamentais.  

Tendo como base esses dois enunciados, fui construindo um arquivo 

envolvendo a temática da tese. Cabe, então, especificar como foi orientada a relação 

entre o arquivo e os corpora. A princípio, duas observações são necessárias para 

especificar a construção dos recortes. A primeira diz respeito a uma constatação prática. 

Compreendi, com base na experiência própria do momento de me colocar de fato como 

um analista, que o corpus não deve vir a priori da teoria. Ou seja, não se deve pegar 

uma seleção pronta e fazer uma adaptação aos conceitos. 

A segunda é um prolongamento da primeira, e tem como referências as 

anotações da aula de “Introdução a Análise do Discurso” ministrada pela Professora 

Della da Silva no primeiro semestre de 2014 na UFF. Essa observação também incide 

no momento de iniciar de fato uma análise, indicando que “o corpus viria até mim”. 

Essas observações contemplam as inúmeras alterações e percepções sobre a 

seleção dos enunciados ao longo do processo de análise. A princípio, sem estar 

mergulhado na teoria, a proposta era trabalhar dois lados da disputa por significação 

opostas: a) os favoráveis aos direitos dos homossexuais; e b) os opositores a esses 

direitos. Ainda preocupado com a autoria dos enunciados, estava coletando textos em 

dois campos opostos: de um lado os representantes dos movimentos sociais e, de outro 

lado, os religiosos contrários. Pensava que, nas repetições, dispersões e prolongamentos 

das discussões observadas eu conseguiria “adaptar” meus corpora à argumentação a 

respeito dos seus “efeitos de sentidos”. Era, nesse momento, meu cenário ideal. Por isso 

a indicação de que, quando me deparei de fato com a prática, eu estava, na verdade, 

ignorando aquilo que meu próprio material estava oferecendo. 

Como o corpus não deve considerado pronto e é constantemente construído a 

partir de gestos, passo a descrever como do arquivo passei para a seleção do corpus 

discursivo. A partir dos dois enunciados, a seleção para compor o arquivo de 

enunciados possibilitou os recortes das materialidades linguísticas a serem analisadas, 

com base na noção de trajeto temático (GUILHAUMOU & MALDIDIER, 1994). Pela 

noção de uma referência a uma mesma temática (homossexualidade nos seus aspectos 

ontológicos e deontológicos), os enunciados analisados demonstram a ocorrência de 
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repetições filiadas ao processo histórico (ORLANDI, 1999). Ou seja: a ideia de 

pronunciar a mesma coisa, com sentido diferente por efeitos de deslocamentos. Esse 

novo não trata exatamente da indicação de uma polissemia em termo puramente 

linguístico, mas das irrupções inesperadas, inconscientes, dos dizeres ditos como sendo 

aquilo que “não se queria dizer”. Seria o novo, aqui, que desloca o sujeito de sua 

posição de conforto, detentor da escolha de se posicionar em uma posição de verdade e 

da opinião homogênea, sem perceber seus equívocos, mudanças, passagem de 

identificações a outras.  

Esse processo de deslocamento é o cerne da seleção dos corpora. Por eles se 

entende a conjuntura das condições materiais dos processos discursos em que se 

inserem as subjetividades nas enunciações em questão. Ou seja, o dizer que é contra, 

mas inserir pontos a favor no seu argumento, deslocando entre posições sem se dar 

conta.  

Por isso, através desses dois enunciados, foi possível perceber um fio 

discursivo não homogêneo próprio da subjetivação sempre não transparente 

(ORLANDI, 2001) e equivocante.  Com base numa mesma temática, os recortes 

percorrem esse processo de disputa de sentidos e assujeitamento em torno da questão 

dos direitos civis homossexuais. Desta forma, os equívocos e os deslocamentos me 

permitiram perceber essa trajetória em outros enunciados. 

 Onde estariam esses outros enunciados? Se a análise é sobre as disputas por 

sentidos, mantive a busca no cenário inicial da coleta dos enunciados: a rede social 

facebook, o “sítio significante” (ORLANDI, 1996) onde essas disputas ocorrem de uma 

forma contemporaneamente dispersa, conflituosa e num imaginário de descontrole e 

liberdade. Assim, o conceito de dispersão precisa ser esclarecido por conta não somente 

do caráter disperso na seleção do corpus, mas por ele ser a base de onde se constitui os 

processos de disputas por sentidos: ou seja, não há homogeneidade institucional, não há 

definição das posições do sujeito e também não há intenção de argumentar a partir de 

autorias dos enunciados.  

Ao indicar esse caráter disperso das disputas no sítio significante escolhido 

para construção do meu corpus, constrói-se uma reterritorialização (MARIANI, 1996) 

do conceito de “dispersão”. O conceito de dispersão do corpus faz parte de críticas à 

visão de uma ciência coesa e regulada que possibilitou o aprimoramento metodológico 

nas pesquisas de arquivos e corpus (GUILHAUMOU & MALDIDIER, 1994).  A ideia 

da dispersão, tanto dos acontecimentos como dos arquivos, é teoriazada no mesmo 
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momento do desenvolvimento das teorias do discurso. O conceito de dispersão, 

portanto, foi debatido ao longo da década de 1970 por teóricos como Foucault, que, 

como veremos logo adiante, repercutiu em teses de doutoramento com base na Análise 

do Discurso.  

A ideia de “dispersão” para Foucault (1989[1969]) está relacionada à visão 

crítica do autor sobre uma forma tradicional de se fazer pesquisa histórica. Há uma 

preocupação com constituição das linhas de raciocínio lógico que tendem a descrever as 

causalidades e linearidades dos acontecimentos, retirando, tanto dos sujeitos como do 

caso ocorrido, sua singularidade e espontaneidade. Essa leitura foucaultiana sobre 

história tem ressonâncias mais amplas nas leituras de Nietzsche (trazida aqui nessa tese 

sob a leitura da “Genealogia da moral” com seu apêndice “O fado e a história”, 

1998[1887]) sobre a visão profética que os historiadores tomavam ao abstrair os 

círculos interiores para os exteriores. Ou seja, a concepção do fado, a grande 

necessidade da busca das grandes regularidades e explicações que permeiam o construir 

dos saberes científicos e populares ao preço de apagar a “livre vontade individual” 

colocada como oposição ao “fado individual”. 

Apesar de especificado em termos nietzschianos, essa visão crítica dos saberes 

universalizados e suas relações com a cultura e o sujeito individual perpassaram as 

reflexões da filosofia de final do século XIX, esteve presente na construção do saber 

psicanalítico em Freud e reverbera no pós-estruturalismo crítico da década de 1970.  

Em Foucault, essa confusão pode indicar seu caminho de produção científica 

entre a difícil e polêmica divisão do saber arqueológico e do saber genealógico. Essa 

querela o fez tender, em seus últimos trabalhos, mais às pormenoridades do devir micro-

sociológico das relações do poder e não mais às condições de emergências (ROBIN, 

1977) dos objetos e das formações discursivas.  

Esse caminho teórico de Foucault marca a diferença com o caminho teórico da 

Análise do discurso de Pêcheux. Enquanto o primeiro está mais preocupado com a 

“condição de emergência”, na Análise do Discurso há a preocupação com a “condição 

histórica da constituição do discurso” (ROBIN, 1977). Enquanto o primeiro tem uma 

visão relutante em aderir à produção historiográfica, o segundo trabalha com a relação 

da história, da língua e da mente. 

Se as polêmicas críticas à Foucault são numerosas, suas contribuições também 

o são. Ao atentar pelo caráter disperso dos acontecimentos e dos discursos, Foucault 

busca evidenciar para história as rupturas, as descontinuidades. Não se nega o 
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desenvolvimento dessa crítica dentro das próprias alterações que passava a produção 

historiográfica do período nas construções de séries de pensamentos, na crítica ao 

documento e na fuga do positivismo.  

A dispersão, portanto, está de acordo com o distanciamento das buscas das 

regularidades homogêneas, interligadas e coesas na relação de causa-e-efeito. Esse 

conceito é, então, interessante para um dos principais objetivos da Análise do Discurso 

em quebrar as evidências e mostrar os efeitos de sentidos no processo de constituição 

dos discursos. 

Por conta disso, o conceito de dispersão não deixa de ter influência (direta ou 

indireta) no próprio Pêcheux ao expandir o entendimento do “acontecimento” nas 

irrupções do discurso (PÊCHEUX, 1990b) e está presente em outras teses e trabalhos de 

analistas de discursos cuja atenção se focou em questões do cotidiano urbano e 

jornalístico. É nesse desenrolar da ideia da dispersão que a citação célebre de Foucault 

“os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas que se cruzam, que às 

vezes se justapõem, mas que também se ignoram ou se excluem” (FOUCAULT, 1970: 

14) ressoa diretamente ou indiretamente em tantos outros trabalhos como no da Fedatto 

(2001:32) e no de Zoppi-Fontana quando diz que: 

 

Para isso, 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. (ZOPPI-FONTANA, 

2003:248) 

 

Essa citação aponta o caminho da construção do corpus dessa tese. O corpus 

foi constituído durante o processo de análise, tendo em vista seu caráter disperso e 

descontínuo. Segundo a linha de raciocínio desse tipo de construção do corpus, passo a 

expor mais diretamente a relação entre o tema da pesquisa, a construção do arquivo e o 

recorte dos corpora. 

Há de se considerar o processo de seleção dos enunciados para compor o 

arquivo, e posteriormente o recorte que constituirá o corpus. Desta forma, a seleção 

(antes do recorte) dos enunciados para constituir o arquivo teve como pressuposto três 

eixos enunciativos principais: o ser, o ter e o amar. O ser diz respeito às diversas 

tentativas de definição da homossexualidade. O ter se refere à questão de possuir ou 

conquistar os direitos civis. O amar faz parte das formas nas quais o ser humano tenta 
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limitar ou categorizar seus comportamentos e sentimentos, por algumas vezes 

extensivos no caminho de uma universalidade, mas por outras vezes restritivos.  

Os enunciados selecionados fazem parte de um mesmo eixo temático e foram 

produzidos em condições de produção similares: fazem parte da disputa por sentidos 

sobre a homossexualidade. Além de estarem em condições de produção similares, eles 

correspondem a um mesmo período, ou seja, trata-se de dizeres analisados a partir de 

uma noção sincrônica de produção, mais especificamente da segunda década do século 

XXI. Farei uso de enunciados fora desse eixo sincrônico somente quando a 

argumentação tratar dos “domínios da atualidade” (COURTINE, 2009), em efeito de 

comparação com deslocamentos de sentidos tendo com base recortes de eixos temporais 

mais longos. 

Devido a dispersão própria das disputas discursivas por sentidos, o local onde 

essas disputas ocorrem (o sítio significante) permite certas especificidades. Desta forma, 

exponho como as diferenças epistemológicas sobre a consideração do sujeito, arquivo e 

corpus influenciam as possibilidades metodológicas. Se considerarmos o Congresso 

Nacional, por exemplo, poderia haver uma concentração naquilo que é considerado os 

discursos políticos propriamente ditos. Ou seja, teríamos a identificação de um sujeito 

em sua representação parlamentar, no local institucional de sua posição parlamentar, em 

disputa com outros parlamentares. Seria um recorte de corpus possível, próximo da 

construção imaginária de uma homogeneidade geralmente requerida nas definições dos 

objetos de uma análise científica. Outro recorte possível seria analisar um tipo editorial 

de mídia institucional (um jornal, revista, canal de televisão), ou comparação de mais de 

um desses editoriais e assim estabelecer as análises possíveis.  

Porém, a escolha do facebook como o sítio significante (ORLANDI, 1996) 

para observar as disputas por sentidos sobre a homossexualidade não propicia a 

construção dessa ilusão de homogeneidade quando se identificam a origem dos corpora. 

Ou seja, o arquivo e o recorte do corpus são heterogêneos e dispersos por eles mesmos, 

até mesmo nas suas práticas metodológica de análise nessa tese. Ou seja, mesmo que o 

reconhecimento da dispersão esteja presente na Análise do Discurso, a definição da 

indicação de como foram constituídos os recortes permitem um imaginário de unidade, 

como, por exemplo, é feito nas identificações de linhas editoriais de jornais ou 

identificação das autorias de discursos políticos.  

No caso dessa tese, as disputas são representadas num cotidiano, em que  

enunciados se interpõem, se respondem e se esquivam. As postagens tendem a 
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acompanhar momentos de polêmica política ou televisa, como as disputas pela 

aprovação de direitos civis ou cenas de beijo gay em teledramaturgias. 

Com base nessas temáticas mais amplas e nos três eixos enunciativos propostos 

(ser, ter e amar), pude estabelecer os principais perfis e grupos de onde selecionei o 

corpus. Trata-se de dois grupos: “todos contra a homofobia” e “homofobia não”. Nesses 

grupos há discussões e postagens sobre as temáticas observadas. Eles possibilitam uma 

observação abrangente do tipo de polêmica que um assunto representa e como são 

retratados entre sujeitos favoráveis ou contrários, já que a plataforma de funcionamento 

do facebook permite repostagens de outros perfis e inserção de comentários nessas 

repostagens. Um exemplo são os dizeres de políticos e representantes evangélicos 

contrários aos direitos civis dos homossexuais que são postados e criticados. 

Por outro lado, além dos grupos, há os perfis individuais, tanto da seleção de 

amigos
29

 como de políticos específicos. Acompanhei, nesse caso, o perfil do deputado 

Jean Whyllis. Porém, no caso dos perfis individuais, o recorte dos enunciados foram 

feitos com base na ressonância das polêmicas sobre eixo temático proposto, como, por 

exemplo, repostas do deputado sobre a polêmica do beijo gay na teledramaturgia.  

Diferente das postagens dos grupos, que permitem uma discussão abrangente, 

os perfis individuais muitas vezes remetem a exposição de opiniões particulares, que a 

partir de então seriam geradores de alguma polêmica. Enquanto as discussões nos 

grupos envolvem um número amplo de sujeitos envolvidos na mesma temática, porém 

não necessariamente conhecidos um dos outros, os perfis individuais geralmente são 

restritos a lista de amigos, o que demonstra um caráter mais privado da comunicação. 

Cabe exceção aos casos de um perfil de divulgação de ideias não restrito a conhecidos, 

como é o caso do perfil público do deputado Jean Whyllis. 

O corpus da tese, portanto, tem como base dois enunciados iniciais e 

inaugurais pelos quais desenvolvi inicialmente as questões sobre processos de 

subjetivação. Nas observações desses processos, o corpus se expande com a seleção dos 

outros enunciados que tangenciam a temática proposta sobre as disputas por sentidos 

sobre a homossexualidade e a militância política envolvida nessas disputas. Com esse 

material constituído, é possível analisar os processos de subjetivação e seus 

deslocamentos tendo como base a ideia de dispersão e a descontinuidade própria de um 

cotidiano de disputas e contradições.  

                                                             
29 Leva-se em consideração que o facebook se estrutura como uma rede de amizades e de grupos, onde 

todos possuem um espaço para materializar sentidos. 
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Essa seleção dos corpora estabelece as Sequências Discursivas (SD) 

entendidas como “sequências linguísticas nucleares, cujas realizações representam, no 

fio do discurso (ou intradiscurso), o retorno da memória (a repetibilidade que sustenta o 

interdiscurso)” (MARIANI 1996, 53). Já apresentamos inicialmente algumas dessas 

Sequências a partir do processo de definição do corpus do trabalho e apresentação 

temática.  

A constituição das Sequências Discursivas ocorreu a partir da ideia de corpus 

como um conjunto aberto de articulações (COURTINE, 2009: 115), pois os enunciados 

possuem condições de produções diversas e podem retomar referências de condições de 

formações de processos discursivos opostos. Como exemplo, temos o caso de paráfrases 

bíblicas sobre a noção de “amor ao próximo” e, numa sequência posterior, o amor é 

colocado como incondicional pela militância política LGBT. Há uma caracterização 

antagônica entre a aceitação e a rejeição das demandas LGBT. Esse antagonismo, 

apesar de constituir duas Formações Discursivas, não categoriza o nosso corpus 

discursivo em dois campos distintos, pois há retomadas e endereçamentos de 

argumentos aos seus opositores, intercambiando a memória e a atualidade.  

Os recortes do corpus foram até agora apresentados como enunciados, e 

numerados até o enunciado 2. A partir dessa definição de Sequências Discursiva, 

considerando que os enunciados recortados já apresentados fazem parte dessas 

sequências, as próximas referências e citações dos recortes dos enunciados serão 

indicados da seguinte forma: SD (sequências discursiva) seguido pela numeração em 

que é ou já foi apresentada, como: SD[numeração]. Nesse caso, as próximas referências 

continuam a numeração já apresentada, ou seja, a próxima referência será indicada 

como SD3. No anexo estão listadas todas as Sequências Discursivas analisadas.  

A partir dessa definição do objeto de estudo e a forma como será apresentado 

ao longo da tese, passo a fazer uma relação mais direta entre o corpus e dois conceitos 

importantes para a compreensão dos processos de subjetivação nas disputas por sentidos 

nos discurso por direitos dos homossexuais e transexuais: Ideologia e Inconsciente. A 

partir da noção de que o corpus foi feito por uma posição, essa posição é afetada pela 

ideologia e o inconsciente, e, portanto, balizam a constituição do sujeito que fez essa 

própria tese pela sua representação nos significantes que marcam a teoria balizadora dos 

conceitos da Análise do Discurso. Não houve a pretensão de colocar tais conceitos 

numa topologia de importância superior aos demais. A proposta é coordenar a 

apresentação conceitual a partir de um gesto de leitura da história dos efeitos de sentidos 



53 
 

desses conceitos específicos e como eles fundamentam a ideia de materialização, 

mesmo que pensados a partir de seus aspectos ideias.  
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2 – Encontro material de objetos de pensamento   

 

“(...) 

Uma parte de mim pensa, pondera 

outra parte delira 
Uma parte de mim almoça e janta 

outra parte se espanta 

Uma parte de mim é permanente 

outra parte se sabe de repente 

Uma parte de mim é só vertigem 

outra parte, linguagem 

(...) 

Ferreira Gullar 

 

 

“Eu vou pagar a conta do analista 
pra nunca mais ter que saber quem eu sou 

(...) 

Ideologia, eu quero uma pra viver” 

Cazuza 

 

A base teórica que fundamenta o conceito do sujeito que enuncia os recortes 

analisados nessa tese tem como pressuposto fundamental a interpelação desse sujeito 

pela ideologia e a afetação pelo inconsciente. Ou seja, o sujeito que enunciou “faço isso 

por ser assim” não percebe que foi mobilizado nas ideias dele, em seu pensamento, 

evidências produzidas pela ideologia atravessadas por uma afetação do inconsciente. 

Um falar que vem por uma outra instância fora do eu dele. Um dito anterior, que o 

interpela e o equivoca ao mesmo tempo. Um processo que envolve esquecimento e 

memória a partir do seu pensamento que o faz sujeito.  

Uma certeza que não apenas torna evidente a ideia de “ser homossexual” como 

a equivoca ao mesmo tempo, misturando em um só enunciado evidência e resistência, 

pois mobiliza um processo transformador de uma atualidade histórica sobre as 

significações da homossexualidade. Tais significações são materializadas no discurso a 

partir de “objetos de pensamento”
30

 sustentados por processos discursivos. A questão, 

aqui nesse capítulo, é pensar como a própria teoria teria um processo discursivo. Pensar 

a teoria como um discurso é o pressuposto para pensar como a teoria fundamentou e 

ainda fundamenta a ideia da homossexualidade e da transexualidade, principalmente 

através do discurso médico, psiquiátrico e institucional abordados nos capítulos 

posteriores. 

                                                             
30 Conforme abordado no capítulo anterior.  
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Para desconsiderar um ar de objetividade nesses argumentos acerca do sujeito 

interpelado pela ideologia e atravessado pelo inconsciente, discorro sobre o processo 

discursivo presente no discurso teórico na própria fundamentação da teoria do discurso. 

A Análise do Discurso, por sua vez, se fundamenta pela leitura de outros discursos 

teóricos, reterritorializando seus conceitos. Assim, procuro justificar as leituras dos 

conceitos nessa tese como “objetos de pensamento” que afetam os próprios “objetos de 

pensamento” dos discursos médico/sociológico/ psiquiátrico em suas certezas de 

objetividade e que mobilizam os “objetos de pensamento” homossexualidade e 

transexualdiade. 

Esse capítulo, então, será um gesto de leitura acerca dos processos discursivos 

que estão na significação teórica dos “objetos de pensamento” fundamentais da teoria da 

subjetividade da Análise do Discurso: ideologia e inconsciente.  

 

Junto à ordem da língua, enquanto sistema significante material, e à da 

história, enquanto materialidade simbólica, é pensada a materialidade, 

que podemos, também, pensar a relação entre ideologia e 
inconsciente. (ORLANDI, 2017: 17)  

 

Assim, a ideia de tais “objetos de pensamento” permitem suas significações e, 

consequentemente, suas materializações no discurso. Um processo que será lido como 

comum a qualquer processo teórico/científico. Essa proposta, não deixa de ser, ela 

mesma, uma ideia!  

Essa ideia, portanto, permite uma leitura peculiar sobre a ideologia e convém 

estimular a reflexão sobre a relação entre ideologia e inconsciente. Por conta disso, esse 

capítulo propõe trabalhar discursivamente (através de um gesto de leitura da história 

dos efeitos de sentidos desses conceitos) o processo de significação desses conceitos 

com base nas suas conceituações originais que influenciaram a reterritorialização para a 

Análise do Discurso: a ideologia pelo marxismo e o inconsciente pela psicanálise 

lacaniana na leitura freudiana, ambos são marcados pela oposição à filosofia idealista.  

São, de alguma forma, ideias que vão balizar a análise das Sequências 

Discursivas, ressaltando o que entendemos de posição ideológica e de afetação 

inconsciente, principalmente por conta da noção do que seria o Sujeito constituído e 

muitas vezes auto referenciado nas Sequências Discursivas aqui analisadas. Ler 

Inconsciente e Ideologia como “objetos de pensamento” é um gesto, discursivamente 
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construído nessa tese, para se pensar as certezas e os equívocos inerentes ao discurso 

teórico.  

Uma ideia que surgiu quando percebi um histórico de significação na 

reterritorialização da ideologia na Análise do Discurso e a resistência à mesma 

reterritorialização do Inconsciente. Entendi com isso um efeito de sentido, importante 

para a reflexão sobre o desenvolvimento da teoria do Discurso. Ao entrar em contato 

com um terceiro gesto de leitura sobre ideologia, considerando o primeiro gesto 

marxista, depois a releitura althusseriana
31

 e, por fim, a leitura da Análise do Discurso 

da releitura althusseriana, percebi a importância de pensar discursivamente a relação 

entre ideologia e ideia.  

Portanto, como não é objetivo dessa tese dar conta de uma discussão filosófica 

sobre a significação de ideia, ideologia e idealismo, proponho pensar como esses 

significantes repercurtem discursivamente no desenvolvimento de seus significados 

entre gestos de leituras e releituras. Como o gesto será feito a partir da relação da 

produção teórica desses conceitos com o discurso filosófico idealista, será feita uma 

abordagem discursiva também da repercussão das noções idealistas no desenvolvimento 

das noções de ideologia e de inconsciente a partir de recortes do discurso filosófico. 

Além de se repercutirem nos seus processos discursivos teóricos, repercurtem também 

no nosso gesto de análise que desenvolve uma história dos efeitos de sentidos que 

equivocam o suposto saber definidor de um ser, limitam a noção do ter e confundem o 

gesto de amar. 

Como seria esse pensar discursivamente os conceitos de Ideologia e 

Inconsciente? A proposta é considerar menções e gestos de significações desses 

significantes em recortes (ORLANDI, 1981) teóricos, considerando, nesse caso, as 

citações recortadas do pensamento filosófico como corpus discursivo. Faço, então, 

assim um gesto de leitura da história dos efeitos de sentidos desses conceitos, assim 

como faço um gesto de leitura dos efeitos de sentidos no discurso por direitos dos 

homossexuais e transexuais.  

                                                             
31 A partir de leituras de Horkheimer (1990), Luxemburgo (1991) e Chauí (2004 [1980]), podemos dizer 

que o conceito de Ideologia não foi relido só por Althusser. Outras escolas de pensamento retratam de 

forma diferente tal conceito. Só para ressaltar algumas escolas, sem condição do aprofundamento teórico 

nessa tese, ressalto: as leituras leninistas ressaltando a pluralidade e não a Ideologia, escola de Frankfurt 

com a teoria crítica ressaltando a ideologia na produção teórica; e Gramsci abordando a noção de 

hegemonia. O conceito passa, ele mesmo, por um processo semântico materialista, com disputas e 

releituras em diversas formas do saber. A referência a releitura Althusseriana mencionada diz respeito a 

importância dela na reterritorialização do conceito para a Análise do Discurso. 
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Através desse pensar discursivo, percorro uma abordagem acerca da 

problemática do termo ideia como um termo inserido na oposição filosófica do 

materialismo contra o idealismo. Ou seja, ideia lida respectivamente como resultado ou 

como origem de conhecimento. Achei importante não esquecer do percurso de 

significação desses dois conceitos (ideologia e inconsciente) estar inserido numa crítica 

à concepção filosófica idealista, desenvolvendo um gesto de narrativa histórica da 

constituição desses conceitos que balizam a narrativa histórica dos sentidos no discursos 

dessa tese. Veremos como o caminho do entendimento de ideia será lido como um 

resultado da interpelação ideológica num processo materialista que afeta os corpos e a 

língua. 

 Desta forma, os termos ideia, idealismo e ideologia estarão inter-relacionados 

não apenas como fazendo parte de um mesmo jogo de sentidos (noção de ideia), mas 

como correlacionados pelo processo histórico da significação dos termos. Por conta 

disso, num primeiro momento, há um foco no conceito de ideologia e como a teorização 

desse conceito foi afetado pelo conceito de inconsciente. No segundo momento, são 

expostas diretamente, com foco no conceito de inconsciente, as questões teóricas da 

relação entre ideologia e inconsciente que farão parte dessa tese. 

 

2.1 – Ideologia: a evidência da (in)completude que falha 

 Partindo da proposta de relacionar entre si os significantes ideia, idealismo e 

ideologia, se faz necessário indicar brevemente como esses termos foram significados 

em diferentes processos de idealização pelos quais eles foram determinados no processo 

de produção dos conhecimentos.  Ao longo dessa parte da tese, busca-se compreender 

como a Análise do Discurso reterritorializa a noção althusseriana de ideologia através 

da leitura por Pêcheux (1995[1975]), porém, antes de problematizar historicamente essa 

questão, é necessário especificar como coloco em relação tais conceitos. 

A princípio deve-se considerar uma proximidade entre pensar e idealizar, seja 

esse pensamento fruto de concepções idealistas ou materialistas. Para isso, deve-se ter 

em mente (idealize!) que, se, por um lado, o Materialismo histórico foi abordado como 

uma das tríades epistemológicas basilares para o desenvolvimento conceitual da Análise 

do Discurso, o conceito de ideologia para essas teorias não se emprega da mesma forma. 

Só em apontar ao menos a existência dessa diferença
32

 entre a ideologia da Análise do 

                                                             
32 Que logo será especificada. 
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Discurso e a ideologia do Materialismo Histórico, já se evidencia um processo 

retomando a noção de funcionamento para a Análise do Discurso, em conjunto com a 

noção de processos históricos.  

Então, de alguma forma, há várias ideias sobre ideologia, num intrincado 

esquema em que a coisa é idealizada como um “objeto de pensamento” evidenciado em 

si mesmo por um processo ideológico. Ou seja, as ideias sobre ideologia influenciam o 

processo de significação desse significante por um efeito ideológico idealizado pelas 

ideias que constituem as teorias. Ressalto que no capitulo do mergulho teórico, foi 

analisado como a linguagem permite falar, parafraseando a citação de Henry, “muito 

seriamente e muito logicamente de coisas que não existem no sentido forte, mas apenas, 

se é possível assim dizer, verbalmente ou no pensamento” (HENRY, 2013:13[1977])  

 

Um processo histórico de teorização ideológica pelo materialismo 

 

Para exemplificar um pouco esse processo de idealização da concepção de 

ideia, retomo o conflito filosófico entre as concepções idealistas e materialistas do 

século XIX
33

. O idealismo é uma corrente filosófica em que se pressupõe o primado da 

ideia sobre pensamento. A realidade, para o idealista, é um dado da consciência 

(CHAUÍ, 2004[1980]). Aqui, nesse ponto, já temos uma associação direta entre os 

termos ideia, que seria a realidade, e o idealismo, a forma de considerar essa realidade. 

Desse ponto de vista idealista, o real e realidade se aproximam nessa noção de que a 

realidade seria capaz de ser compreendida por aspectos reais, porém ideais.  

Marx (1996[1875]a), ao dar ênfase à sua noção de dialética, um conceito 

originalmente da filosofia hegeliana, nos diz:  

 

(...) meu método dialético não só difere do hegeliano, mas é também a 

sua antítese direta. Para Hegel, o processo de pensamento, que ele, sob 

o nome de ideia, transforma num sujeito autônomo, é o demiurgo 
(criador) do real, real que constitui apenas a sua manifestação externa. 

                                                             
33 A escolha de fazer referência ao século XIX não anula os deslocamentos desses significantes ao longo 
da história da filosofia. As dicotomias entre o ideal e o material, que perpassam posições idealistas e 

empiristas, são discursivizadas desde o desenvolvimento inicial da filosofia na Grécia Antiga. Como o 

foco da tese não é uma discussão filosófica sobre a ideia, não seria proveitoso alongar uma discussão 

bibliográfica sobre essa temática. Para ilustrar essa discursividade, é interessante perceber como essa 

dicotomia foi representada no início da época moderna, nos trabalhos de pintura renascentistas de Rafael 

Sanzio no quadro “A escola de Atenas”, onde se apresenta um Platão preocupado com as ideias e um 

Aristóteles preocupado com a matéria. Ao invés de referência bibliográfica, considerem a menção a essa 

quadro como um “recorte” para uma breve análise da discursividade dessa milenar e persistente 

dicotomia filosófica.  
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Para mim, pelo contrário, o ideal não é nada mais que o material, 

transposto e traduzido na cabeça do homem. (MARX, 1996[1875]a: 

140). (sublinhados nossos) 

 

Ao observar esse recorte, podemos dizer que o desenvolvimento da teoria do 

materialismo em Marx veio em sua antítese à sua leitura sobre o aspecto idealista do 

processo de pensamento. Pela abordagem idealista, através da leitura de Marx, 

entendemos que o pensamento seria o acesso dessas ideias naquele que pensa, podendo 

considerar pensamento e ideia numa proximidade da concepção universal da 

apropriação (imaginária) do real.  

Ou seja, podemos entender a partir dessa visão de leitura do idealismo por 

Marx que a ideia precisa estar no pensamento, e como a ideia é o universal (o essencial), 

ela constitui o pensamento. Ao frisar o pensamento, essa concepção idealista coloca em 

causa a ideia de um sujeito, aquele que pensa. Assim, o idealismo, com sua concepção 

universal da essencialidade das coisas idealiza a própria concepção de sujeito, aquele 

que vai pensar sobre essas ideias.  

Se para o idealista os aspectos reais seriam as ideias refletidas em si, por outro 

lado, há uma oposição que pensa os aspectos reais a partir de experimentar ou de sentir 

as coisas (reais), base do pensamento empirista. Importante frisar que o contexto 

histórico inicial da filosofia do século XIX pode ser retratado como uma disputa entre 

concepção idealista e concepção empirista (CHAUÍ, 2004[1980]). A diferença entre o 

idealismo e empirismo está na direção da imaginação da realidade. Entre a ideia e a 

coisa, estabelecem-se duas setas indicativas de sentido para ilustrar cada ideia (a 

idealista e a empirista): para o idealista a ideia prevalece à constituição da coisa, 

enquanto para o empirista a coisa prevalece à constituição da ideia. 

O materialismo vai reconfigurar essa dicotomia e considerar o primado do 

processo histórico sobre as constituições das coisas e das ideias. A realidade, então, 

para o materialismo, não é nem puramente sensível, nem puramente intelectual 

(CHAUÍ, 2004[1980])
34

. Entre o sensível e o intelectual há o histórico
35

 marcando 

posições e afetando o percurso da produção do conhecimento, e consequentemente, da 

consciência.  

                                                             
34 Já na referência ao Materialismo Histórico como uma das concepções epistêmicas da Análise do 

Discurso. Importante não confundir empirismo com materialismo. A forma como eles lidam com a 

concepção de matéria não é a mesma exatamente pela consideração do “processo histórico”. 
35 Lembrando que a inserção da noção do histórico será a base do entendimento da teoria materialista dos 

processos semânticos discursivos. 
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Por conta disso, a ideia do materialismo histórico sustenta a possibilidade de 

constituir uma consciência sobre os processos para se efetivar uma crítica ao sistema de 

produção econômica. Um prelúdio para a importância do conceito de ideologia como 

uma falsa consciência, que, nesse caso, seria o idealismo. Em seu projeto crítico, não se 

deve deixar de refletir sobre a formulação ofensiva de Marx ao pensamento idealista, 

marcando bem a oposição entre o idealismo e o materialismo. 

 

Ela (concepção materialista da história) não é obrigada, como ocorre 

com a concepção idealista da história, a procurar uma categoria em 
cada período, mas permanece constantemente no terreno real da 

história; ela não explica a prática segundo a ideia, explica a formação 

das ideias segundo a prática material; chega, por conseguinte, ao 
resultado de que todas as formas e produtos da consciência podem ser 

resolvidos não por meio da crítica (espiritual) intelectual, pela redução 

à ‘consciência de si’ (...), mas unicamente pela derrubada efetiva das 

relações sociais concretas de onde surgiram essas baboseiras 
idealistas. (MARX & ENGELS, 2001:36[1845]). (sublinhados  

nossos) 

 

O desenvolvimento do materialismo ocorreu por um processo de 

“reterritorialização” dos termos idealistas. Assim, a dialética materialista inverteria a 

constituição das ideias no pensamento numa proximidade de sentidos com o empirismo. 

Não haveria mais o primado da ideia sobre o pensamento, e sim a afetação dos 

processos materiais no pensamento que constituiriam as ideias. Por outro lado, ao 

contrário do empirismo, o materialismo não coloca a realidade como instância exterior e 

essencialidade. Ao invés disso, a realidade seria um processo que se constrói por 

relações históricas estruturais. Ou seja, nesse caso, a realidade não seria essência, seria 

circunstância. Estamos, nesse caso, no caminho para compreender o entendimento de 

materialidade reterritorializada nos processos de significação da teoria da Análise do 

Discurso. 

Ao refletir sobre a ocultação dos processos históricos no entendimento sobre a 

constituição do pensamento, começamos a ter a discussão sobre o que seria a ideologia. 

Desta forma, a ideologia, para o marxismo, é um processo de ocultação das 

circunstâncias que criam a realidade, fazendo a aceitação das condições por um 

processo de alienação da ideia de suas práticas. Ou seja, a ideologia alienaria a ideia da 

realidade do sujeito para criar uma percepção falsificada das cosias (MARX & 

ENGELS, 2001[1845]).  
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Essa concepção é diferente de como a Análise do Discurso emprega o conceito 

de ideologia, entendida como a base da posição dos sujeitos num processo discursivo 

por práticas ideológicas que sustentam as imaginárias evidências de sentido 

(PÊCHEUX, 1995[1975]), e não uma ocultação ou alienação do real. Ou seja, nesse 

caso, a ideologia não oculta, ela constrói uma realidade, sem considerar uma realidade 

única. 

A ideologia, para Marx, é aquilo que nos faz imaginar as ideias como sendo 

anteriores as práticas (CHAUÍ, 2004[1980]). Ou seja, exatamente como é a concepção 

idealista sobre a realidade ideal. O interessante: Marx faz essa crítica ao idealismo num 

livro intitulado “A ideologia alemã”, em referências às concepções filosóficas 

hegelianas. Essa concepção marxista associa a filosofia idealista à ideologia. Veja o que 

nos é dito no prefácio de “A ideologia Alemã”, também marcado por formulações 

ofensivas ao idealismo: 

 

O primeiro tomo desta obra se propõe a desmascarar esses cordeiros 
(jovens hegelianos que se viam como revolucionários) que se 

consideram, e são considerados, como lobos; mostrar que seus balidos 

só fazem repetir, em linguagem filosófica, as representações dos 
burgueses alemãs, e que as fanfarronadas desses comentaristas 

filosóficos só fazem refletir a irrisória pobreza da realidade alemã. 

(MARX & ENGELS, 2001:4[1845]). (sublinhados nossos) 

 

Os deslocamentos do sentido de ideologia demonstram a discursividade do 

termo ao longo dos conflitos filosóficos, materiais e históricos do século XIX. Segundo 

Chauí (2004[1980]), os primeiros ideólogos estavam preocupados em estudar as 

matérias, num processo crítico sobre o primado do ideal. As críticas desses ideólogos à 

postura de Napoleão na época da Revolução Francesa motivaram uma ofensiva política 

contrária aos primeiros autodeclarados ideólogos. Napoleão inverte a concepção dos 

ideólogos, acusando-os de idealistas. Essa segunda concepção de ideologia é utilizada 

por Marx para defini-la como condição de ocultação dos processos materiais de 

construção da realidade.  

Ironicamente, Marx concebe a ideologia como parte do idealismo, o que se 

coloca como oposto à posição inicial dos primeiros ideólogos contrários, exatamente, às 

concepções idealistas. Assim, Marx definiu ideologia exatamente numa posição 

ideológica (um sujeito constituído em seu discurso teórico), ou seja, em meio a disputas 
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políticas e posições ideológicas que o insere num processo discursivo, nos termos da 

Análise do Discurso. 

 

A ideologia reterritorializada: real x realidade 

Ao enfatizar esse caráter discursivo de como a ideologia foi significada, é 

possível, enfim, refletir sobre a releitura desse conceito no desenvolvimento da Análise 

do Discurso. Como fica, então, o discurso nesse processo de acusação da possibilidade 

de mascaramento do real pelo uso de ideias? Através dessa proximidade dos termos 

ideia e ideologia, a teoria de Discurso de Pêcheux motivou a reflexão sobre um 

problema que pretendo tratar durante a tese: a ideia cria imagem ideal sobre algo do 

real. O real, relembrando, se trata do impossível com o qual apenas nos deparamos. 

Nesse ponto, é importante salientar a disjunção de real e realidade. Ao longo 

do texto dessa tese, a possibilidade de se constituir o processo discursivo tem como 

sustentação teórica a crítica da filosofia da linguagem sobre a capacidade imperfeita de 

referenciarão da língua. Ou seja, se a língua fosse uma ferramenta perfeita, ela, como 

sistema, daria conta das significações e não haveria processo discursivo que surge dos 

equívocos e das subjetivações. Essa visão crítica possibilitou uma reflexão dos 

problemas de referenciação da língua a partir da imbrincada relação entre o sujeito, o 

real e a significação.  

O real, compreendido como o impossível, está em não-simetria com o 

pensamento afetado pela posição do sujeito. Por essa não-simetria e pela posição do 

sujeito, cria-se um efeito de evidência, motivada por formações ideológicas que 

conferem um imaginário sobre a apropriação de um real possível de repercurtir 

discursivamente através da inserção do sujeito na língua. A realidade, então, nesse caso, 

não é o real, e sim um efeito possível por conta da ideologia. Por isso, para a Análise do 

Discurso, a ideologia não funciona como ocultação e sim como evidência de sentido: 

 

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 produzias (isto é, 
reproduzidas) (PÊCHEUX, 1995:160[1975]) 

 

E evidência da própria noção de sujeito 
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eis o ponto preciso onde surge, a nosso ver, a necessidade de uma 

teoria materialista do discurso; essa evidência da existência do sujeito 

(como origem ou causa de si) é imediatamente aproximada por 
Althusser de uma outra evidência, presente, como vimos, em toda a 

filosofia idealista da linguagem, que é a evidência do sentido 

(PÊCHEUX, 1995:153[1975]) (grifos nossos).  

  

Pêcheux (1995[1975]), ao fazer uma análise sobre o funcionamento da língua e 

do pensamento, aponta as fragilidades das constatações científicas e dos formalismos 

linguísticos. Ao pensar o funcionamento dos nomes, suas determinações e seus 

encaixes, Pêcheux chama atenção para a relação entre o designar algo e o dizer sobre 

algo. As buscas de sentidos e a vontade de se apropriar do real geram, através do 

aspecto simbólico da língua, a ilusão que induz no pensamento o objeto de pensamento. 

Ou seja, ao pensarmos sobre algo, criamos uma ideia sobre esse algo, e não pensamos 

exatamente sobre o algo em si
36

. É nessa separação entre o objeto pensado e o 

pensamento que podemos encontrar o efeito do discurso. Esse efeito se encontra nos 

funcionamentos da ideologia no próprio processo subjetivante do sujeito
37

 que subjetiva 

a forma de pensar sobre algo objetivo/objetivado.  

 As observações de Pêcheux (1995[1975]) sobre essa relação entre pensamento 

e objeto de pensamento são pertinentes na própria crítica da pretensa neutralidade 

científica. Um dos pressupostos fundamentais da teoria da Análise do Discurso é não 

separar o próprio pensamento científico do pensamento ideológico. Ao reler os 

conhecimentos linguísticos, históricos e psicanalíticos, Pêcheux apontou o caráter 

singular sobre a consideração dos processos discursivos enfatizando os efeitos da 

ideologia e as afetações do inconsciente. Esse caráter singular dos processos discursivos  

permite, pela contribuição da Análise do Discurso, entender a ideologia como via de 

acesso ao histórico pelo simbólico da língua. (FONSECA, 2012) 

O problema desse caráter singular de pensar os efeitos entre ideologia e o 

discurso é colocar a ideologia num próprio processo de afirmação ideológica dela 

mesma. Pêcheux (1995[1975]) contribui com essa discussão ao deixar interligado o 

processo de produção de conhecimentos científicos com os processos de influências 

ideológicas. Ciência e política não se constituem como áreas autônomas por conta da 

necessidade do cientista se inscrever no discurso e na linguagem para produzir 

                                                             
36 A coisa em si, pela teoria da Análise do Discurso, é sempre pensada e afetada pela capacidade 

imperfeita de referenciação da língua. 
37 O fazer sujeito. Processo de subjetivação é entendido como o efeito de transformar um indivíduo em 

sujeito – de estado, de história, da língua...  
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conhecimento. Por outro lado, em Pêcheux (2015[1984]), ao aprofundar a questão da 

ideologia, não coloca ideologia como fenômeno, e sim como formações ideológicas, em 

que lugares e pessoas não seriam instrumentos ideológicos, mas locais de realizações de 

aspectos ideológicos por efeitos de reprodução e resistência. De alguma forma, a 

Análise do Discurso associa diretamente a ideologia ao discurso por conta dos efeitos 

teóricos das relações entre as formações: discursivas e ideológicas. É nesse ponto que o 

caráter singular da ideologia no discurso ganhar contornos ideológicos nas releituras 

desse conceito. 

 

Contornos ideológicos e a ideologofilia: a falta na ideologia...  

A singularidade do conceito de Ideologia lido na Análise do Discurso leva a 

uma certa exigência de dar ênfase nos aspectos ideológicos, acarretando críticas 

negativas quando esses aspectos são relativizados, principalmente quando se 

reterritorializa ou se privilegia uma releitura de teóricos assumidamente contrários ao 

conceito de ideologia, como é o caso de Foucault.  

 

A noção de ideologia me parece dificilmente utilizável por três razões. 

A primeira é que, queria-se ou não, ela está sempre em oposição 
virtual a alguma coisa que seria a verdade. (...) Segundo 

inconveniente: refere-se necessariamente a alguma coisa como o 

sujeito. Enfim, a ideologia está em posição secundária com relação a 

alguma coisa que deve funcionar para ela como infra-estrutura ou 
determinação econômica, material, etc. (FOUCAULT, 1984:7) 

 

Com isso, algumas interpretações são criticadas pela acusação de enfraquecer 

ou silenciar sobre a ideologia. A visão crítica em relação à amenização da importância 

da ideologia pode ocorrer tanto em trabalhos teóricos como em análises de movimentos 

sociais, como especifico a seguir. 

A visão crítica na produção teórica que relativiza o peso das estruturas 

ideológicas é entendida como um peso à ideia da necessidade de superação das 

estruturas de dominação. Nesse caso, é possível verificar uma espécie de recusa por 

parte dos ideologofilistas
38

 sobre a aceitação de diálogos por releituras entre teóricos 

que assumidamente usam o conceito de ideologia nas construções epistemológicas 

sobre a realidade e comportamentos, como por exemplo teóricos que recusam o 

conceito de ideologia. 

                                                             
38 Do amor a língua ao amor a ideologia, sem esquecer que a ideologia tem seu furo. 
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Como exemplo, é o que ocorre com as leituras das obras de Foucault por 

Pêcheux e a necessidade de marcar uma negação de que Pêcheux possivelmente poderia 

ter se deixado influenciar por Foucault principalmente na reterritorialização do conceito 

de “acontecimento” (PÊCHEUX, 1990b): 

 

Esse acontecimento (eleição de um presidente) que aparece como o 

‘global’ da grande máquina televisiva (...) é o acontecimento 

jornalístico e da mass-media que remete a um conteúdo sócio-político 

ao mesmo tempo perfeitamente transparente (o veredito das cifras, a 
evidência das tabelas) e profundamente opaco. (PÊCHEUX, 1990b: 

20) (grifos nossos) 

 
Há sem dúvida na nossa sociedade, e imagino que em todas as outras, 

com base em perfis e decomposições diferentes, uma profunda 

logofobia, uma espécie de temor surdo por esses acontecimentos, por 
essa massa de coisas ditas, pelo surgimento de todos esses enunciados, 

por tudo o que neles pode haver de violento, de descontínuo, de 

batalhador, de desordem e de perigoso, por esse burburinho incessante 

e desordenado do discurso (FOUCAULT, 1970: 14) (grifos nossos) 
 

A questão teórica que coloco é, pois, a do estatuto das discursividades 

que trabalham um acontecimento, entrecruzando proposições de 
aparência logicamente estável, suscetíveis de resposta unívoca (é sim 

ou não, é x ou y, etc) e formulações irremediavelmente equívocas 

(PÊCHEUX, 1990b: 28) 
 

Em sua tese, na parte em que confere uma discussão acerca das influências de 

Foucault em Pêcheux presumindo uma possível passagem do “marxismo althusseriano” 

ao “idealismo foucaultiano”, Fonseca marca bem sua negação da filiação de Pêcheux, 

na discussão sobre acontecimento, às possíveis articulações teóricas com Foucault: 

 

Pêcheux aí efetivamente critica a ontologia marxista e defende uma 

abertura radical do marxismo para o “casamento” com outros saberes, 

mas não identificamos adesão alguma à Foucault e ao idealismo 

(FONSECA, 2012:80)(sublinhados nossos) 

 

Há, nesse caso, um embate entre interpretações próximas do marxismo pós-

estrutural
39

 com interpretações mais empiristas ou micro-sociológicas que pulverizam as 

possibilidades de transformações. Não proponho criticar essas visões, pois considero 

inegáveis as contribuições tanto de Pêcheux como de Foucault sobre o funcionamento 

ideológico: 

                                                             
39 Entendido como a crítica às teorias de Marx sem perder de vista a crítica à sociedade. É perceber os 

limites do marxismo, mas manter os princípios da luta de classes, do materialismo histórico e da 

necessidade de buscar formas de superação. A teoria do discurso de Pêcheux se inscreve nessa 

perspectiva. 
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Na transição para o capitalismo, esse processo de unificação/divisão 

toma formas novas, combinando interpelação ideológica e a violência 

repressiva, segundo modalidades de assujeitamento, de 

individualização e de normalização, que M Foucault, magistralmente, 
empreendeu em elucidar e descrever. (...) Mas, ele recobre, ao mesmo 

tempo, o que ele descobre, ao tornar propriamente inapreensíveis os 

pontos de resistência e as bases da revolta das classes dominadas. 
Podemos formular a hipótese de que esse recobrimento reside na 

foraclusão conjunto do marxismo
40

, talvez, e sobretudo, da psicanálise 

no pensamento de Foucault (...) (PÊCHEUX, 2015:17[1984]). (grifos 
e nota de rodapé nossos) 

 

O que proponho especificar com essas leituras é como o peso do conceito 

ideologia se impõe na própria posição ideológica do sujeito em sua posição de leitura e 

interpretação. É uma reflexão crítica da negação: negar tanto a associação de teóricos 

pró-ideologia com teóricos anti-ideologia, como a própria negação dos teóricos anti-

ideologia ao significante ideologia, mesmo que ideologicamente posicionados. Arrisco 

dizer que essas negações fazem parte da memória discursiva da ideologia, por conta 

desse conceito estar historicamente vinculado às teorias revolucionárias que clamam 

transformações sistemáticas na sociedade (CHAUÍ, 2004[1980]).  

Se isso afeta interpretações em trabalhos teóricos, ocorre também nas 

caraterizações de militância de movimentos sociais. Observa-se essa visão crítica 

contrária à relativização das estruturas ideológicas na leitura de movimentos sociais em 

teóricos importantes sobre a ideologia, como Zizek (2003), que critica movimentos 

políticos com temática sexual (tema dessa tese!). Pela crítica à relativização do peso 

ideológico, tais movimentos se constituiriam como pseudo-revoltas que os prenderiam 

numa ilusão de resistência e os impossibilitariam de romper com as possíveis formas 

(ideológicas) de dominação. Uma citação e crítica necessária para ser levada em 

consideração, pois o objeto dessa tese se vincula a militância política desses 

movimentos sociais criticados. 

 

(...) então, por que não inferir a conclusão lógica de que esse discurso 

da ‘resistência’ é a norma hoje e, como tal, o principal obstáculo à 
emergência do discurso que realmente colocaria em questão as 

relações dominantes? (ZIZEK, 2003: 85/86) 

 

                                                             
40 Foucault associa ideologia à superestrutura, como visto nessa tese na página 50, um conceito marxista.  
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Assim que, pela própria posição de analista do discurso, procuro entender o 

próprio efeito ideológico na reflexão sobre a ideologia. O discurso, então, é a base 

material da ideologia (PÊCHEUX & FUCHS, 2010[1975]). Com isso, é indissociável 

pensar uma discursivização sem a ação dos efeitos ideológicos. Portanto, como 

expliquei no parágrafo acima, o próprio termo ideologia, com sua história e 

significação, cria uma marca de afetação no discurso dos próprios teóricos. Nesse ponto, 

a teoria do discurso encontra um eixo entre as determinações socais da ideologia com as 

determinações psíquicas do inconsciente (PÊCHEUX, 2015[1984]). É o ponto em que o 

controle do sentido se desvanece no impossível de resolver o real e expõe os equívocos 

próprios daqueles que buscam dar sentido nas idealizações dos objetos idealizados sem 

se darem conta do próprio processo imaginário nessas idealizações. 

Por um lado, a construção imaginária se baseia numa suposta evidência. Assim, 

o efeito da ideologia atua no seu próprio termo. Na tentativa de localizar e expor uma 

posição crítica em relação tanto à negação do efeito ideológico como à negação do uso 

do termo (ideologia), Zizek (1996) exemplifica que, se pensar numa posição entre estar 

dentro ou estar fora da “ideologia”, quando alguém tem a certeza de estar fora, é o 

momento em que mais está dentro. Pêcheux também nos dá essa indicação, antes 

inclusive de Zizek, mas com palavras mais específicas acerca das evidências dos 

pronomes demonstrativos em que vemos aquilo que temos que ver por já saber, de 

antemão, aquilo que estamos vendo (evidência ideológica, mesmo que sobre a 

ideologia). 

 

Esses domínios exibem, com uma particular ‘evidência’, o mecanismo 
da ‘identificação do objeto’, que, simultaneamente é uma identificação 

perceptiva (eu vejo esta coisa, que vejo = eu vejo o que vejo) e uma 

identificação inteligível (sabe-se que esta coisa é o X que..., que 
corresponde a ‘sabe-se o que se sabe’). Essa dupla tautologia – eu vejo 

o que vejo/sabe-se o que se sabe – é, poderíamos dizer, o fundamento 

aparente da identificação da ‘cosia’ e também do sujeito que a vê, que 
fala dela ou que pensa nela – o real como conjunto das coisas e o 

sujeito, único no seu nome próprio. (PÊCHEUX, 1995:101[1975]).  

 

A ideologia atua, então, nesse ponto onde a evidência se impõe. Se voltarmos 

na questão do objeto de pensamento de Pêcheux (1995[1975]), sugiro dizer que entre o 

pensamento e o objeto de pensamento há um vazio, a ideologia cobre esse vazio como 

forma de direcionamento e indicação de posição.  
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Por outro lado, a construção desses espectros imaginários sobre os objetos 

idealizados não é constituído somente com base nos processos ideológicos, mas também 

conta com uma outra matriz determinante no pensamento humano: o inconsciente. 

Nesse ponto, a busca das evidências faz parte de uma própria afetação inconsciente do 

termo ideologia nas críticas de teóricos que não se preocupam tanto com a ideologia. 

Retomo, para pautar essa minha última afirmação na teoria da Análise do Discurso, a 

citação do Pêcheux, que, em sua forma jocosa de escrever, se utiliza dos conceitos da 

psicanálise lacaniana para retratar um dos efeitos do inconsciente em Foucault:  

 
Podemos formular a hipótese de que esse recobrimento reside na 
foraclusão conjunto do marxismo, talvez, e sobretudo, da psicanálise 

no pensamento de Foucault (...) (PÊCHEUX, 2015: 17[1984]). (grifos 

nossos) 

 

Desloca-se, então, da evidência para a defesa psíquica.  

A inserção da ideia
41

 da atuação do inconsciente nos processos de afetação 

ideológica no sujeito pressupõe a atividade de instâncias psíquicas próprias das 

experiências, das percepções e das defesas presentes no processo de inscrição do sujeito 

no simbólico. Essa inscrição no simbólico é um fenômeno que constitui o sujeito como 

efeito de subjetividade. Efeito esse presente tanto nas teorias psicanalíticas de influência 

lacaniana como na teoria da Análise do Discurso. Uma diferença, portanto, é necessária 

especificar: a temporalidade. Para Orlandi (2001 e 2012b) essa inscrição tem um tempo 

lógico-histórico específico, tendo como referência o relacionamento do sujeito com a 

língua em sua existência material. Já para a Psicanálise, essa temporalidade não 

pressupõe uma lógica material, e sim uma temporalidade própria que antecede o sujeito 

que se constituirá nas influências de lugares imaginários a ele determinado (MARIANI 

& MAGALHÃES, 2010).  

A inscrição no simbólico
42

 passa por uma instância do inconsciente e, desta 

forma, alimenta a aproximação teórica da teoria do discurso com a teoria psicanalítica 

lacaniana. Para se inscrever no simbólico, o sujeito precisa estar no discurso e é pelo 

discurso, portanto, que os efeitos da ideologia e do inconsciente são analisados. Assim, 

na continuidade, pensemos sobre o inconsciente! 

 

 

                                                             
41 Olha a ideia idealizando um processo ideal! 
42 A ser definido o simbólico pela Análise do Discurso a luz do materialismo histórico. (para não 

confundir com o possível simbólico da psicanálise) 
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2.2 – O Inconsciente: o furo no completo pelo seu incompleto 

A proposta de discussão aqui é referendar questões teóricas aparentemente 

antagônicas entendidas como complementares. Sei dos limites conceituais e territórios 

epistemológicos que geram disputas em academias e fronteiras nas argumentações 

práticas. Meu principal pressuposto, dentro das considerações da teoria da Análise do 

Discurso, é que os encontros, antagonismos, fronteiras e os próprios equívocos são os 

elementos constitutivos dos efeitos de sentidos do discurso, mesmo que isso seja 

tomado como uma análise nos próprios discursos teóricos (já que para teorizar, é 

necessário formular linguisticamente numa afetação sócio-histórica-ideológica). 

Sem esquecer que discursivizar permite a materialização do sentido, ou seja, 

cria-se um imaginário que afeta o pensamento e produz resultados, ou sintomas, tanto 

nos comportamentos sociais como nos entendimentos teóricos, esta parte da tese se 

propõe a abordar discursivamente como o inconsciente foi discursivizado a partir de sua 

oposição ao idealismo, assim como o idealismo estava na oposição da construção da 

base teórica da ideologia. Trata-se de um ponto de vista inverso da última parte dessa 

tese para se pensar a relação entre inconsciente e ideologia. Se antes o foco foi a 

ideologia em oposição ao idealismo, agora é o inconsciente em oposição ao idealismo. 

 

O significante e insistência do sentido: o Inconsciente e Análise do Discurso 

 O foco é no termo inconsciente, e, desta forma, proponho refletir 

primeiramente no papel dessa combinação fonética que forma algo que é 

imaginariamente associado a um significado para se concretizar como um conceito. 

Esse conceito, por sua vez, irá ser reterritorializado em outras leituras, em outras áreas 

de conhecimento, atuando discursivamente como um “objeto de pensamento”. Um dos 

caminhos discursivos possíveis é imaginar que esse termo tem algo aquém dele mesmo 

e atua no imaginário dos sujeitos antes mesmo de se materializar como um signo 

presente na linguagem constituído como um conceito, escrito e/ou dito em forma de 

palavras. Começamos, então, a perceber discursivamente a presença do inconsciente na 

afetação do sentido, e não apenas a presença da ideologia. 

Inconsciente, então, como um “objeto de pensamento”, é lido em seu próprio 

processo discursivo que irá atravessar a teoria do discurso. Discursivamente, entendo 

que esse atravessamento foi possível pela leitura dos conhecimentos linguísticos na 

produção dos conhecimentos psicanalíticos lacanianos. Então, pensar no termo 
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inconsciente é caminhar na leitura psicanalítica lacaniana sobre a composição do signo 

linguístico formado por um significante e um significado. 

 

O signo assim redigido merece ser atribuído a Ferdinand de Saussure, 

embora não se reduza estritamente a essa forma em nenhum dos 
numerosos esquemas em que aparece na impressão das diversas aulas 

dos três cursos (...) (LACAN, 1998: 500[1966]b) (grifos nossos) 

 

O inconsciente, lido como algo aquém do termo, da palavra ou do conceito, 

poderia ser lido como um significante. Portanto, pela impossibilidade de retratar um 

significante já inscrito no simbólico, podemos pensar na passagem desse significante 

afetando a composição de um “objeto de pensamento”. 

A ideia de significante na psicanálise é importante na teoria da Análise do 

Discurso por conta do tipo de subjetividade compreendida pela representação do sujeito 

por significantes e também por conta da constituição do discurso psicanalista lacaniano 

fazer uma releitura da linguística de Saussure do Curso de Linguística Geral 

(2006[1916]). A distinção entre signo e significante alimenta as formulações sobre as 

questões da representação do sujeito por significantes e como o pensamento é entendido 

a partir de sua instância inconsciente.  

A relação entre o significante e o inconsciente nos permite cogitar como o 

discurso psicanalítico lacaniano vai abordar a feição estrutural do inconsciente 

comparada à feição estrutural da linguagem, demonstrando uma leitura estrutural do 

inconsciente pela sua feição simbólica “estruturada como uma linguagem” (LACAN 

(2006: 37[1967]). Essa estruturação do inconsciente a partir da leitura da estrutura 

linguística nos remete à questão da filosofia da linguagem sobre a representação da 

língua. Relembro que trato o inconsciente como um “objeto de pensamento”, então, ele 

estaria numa relação, mesmo que discursiva, com o real impossível de ser representado.  

A teoria linguística de Saussure alimenta o questionamento sobre a não 

representação direta do mundo pela língua. Deve-se ressaltar que a constituição do 

conceito de signo linguístico não associa diretamente a coisa
43

 a uma palavra, pois, nas 

preocupações da fundação da linguística como ciência, a leitura é feita sobre a língua 

                                                             
43

 Não posso deixar de relembrar como a constituição da Análise do Discurso se deu a partir da crítica da 

filosofia da linguagem pela relação entre a língua e o real. A coisa, o real e o isso são discursivamente 

deslizados em seus significados e releituras teóricas para as reterritorializações na Análise do Discurso. À 

luz da teorização sobre a coisa, o real e o isso é que propomos uma leitura do termo isso que faz parte da 

análise do enunciado que baseou a construção dos corpora dessa tese.  
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como um sistema, sendo, ela mesma, um objeto próprio possível de ser observado 

isoladamente dos aspectos sociais (ou do real).  

 

O signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um 

conceito a uma imagem acústica. Esta não é o som material, coisa 
puramente física, mas a impressão psíquica desse som, a 

representação dele nos dá o testemunho de nossos sentidos (...) 

(SAUSSURE, 2006: 80[1916]). 

 

O significante saussuriano, nesse caso, é uma imagem acústica, algo que 

arbitrariamente se vincula ao significado (o conceito) para constituir o signo linguístico.  

A concepção estrutural do significante será utilizada por Lacan nas suas considerações 

sobre o inconsciente, porém de forma modificada. 

Conforme Mariani e Magalhães (2013) e conforme Jurainville (1987 [1984]), a 

presença de Saussure é essencial para esse momento inicial da teorização lacaniana:  

 
 É nas voltas da releitura da obra de Saussure que se encontra o fio de 
uma teorização mais formalizada para a psicanálise em sua articulação 

linguagem/inconsciente.  Em outras palavras, a ciência da linguagem 

fornece uma chave para a representação letrada do inconsciente. 
(MARIARNI e MAGALHÃES, 2013: 108) 

 

Os progressos da linguística contemporânea, em particular a teoria do 

signo proposta por Ferdinand de Saussure em seu Cours de 
Linguistique Générale (Curso de Linguística Geral), oferecem a Lacan 

os meios para ultrapassar o plano linguístico do signo. Aquém do 

signo (onde Saussure distinguiria a face do significante e a face do 
significado), Lacan determina um outro plano, o do significante  puro, 

estranho como tal a Saussure e cujas características correspondem 

inteiramente às dos ‘fenômenos inconscientes’ supostos por Freud. 

(JURANVILLE, 1987: 22[1984]) (sublinhado nosso) 

 

Entende-se, dessa forma, como a teoria linguística de Saussure teve influência 

na construção de dois aforismos da teoria lacaniana essenciais para a compreensão do 

inconsciente psicanalítico em discussão: “o inconsciente estruturado como linguagem”; 

e “o significante representa um sujeito para outro significante”.
44

 

O ponto a ser destacado como uma peculiaridade desse momento inicial da 

teoria lacaniana sobre o significante em sua relação com uma teorização sobre o 

inconsciente é a forma como ocorre sua desvinculação do significado. Lacan especifica 

a ideia do significante se antecipar ao sentido: 

                                                             
44 São aforismo que são reproduzidos em mais de um textos de Lacan. Como base bibliográfica, me 

remeto aos textos: Lacan (1988[1966]); e Lacan (2006[1967]).   
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Isso não é apenas para desconcertar com um golpe baixo o debate 

nominalista, mas para mostrar como o significante de fato entra no 

significado, ou seja, de uma que, embora não seja imaterial, coloca a 

questão de seu lugar na realidade (LACAN, 1998: 503[1966]b) 
 

É fácil (...) perceber que somente as correlações do significante com o 

significado fornecem o padrão de qualquer busca de significação (...) 
pois o significante, por sua natureza, sempre se antecipa ao sentido, 

desdobrando como que adiante dele sua dimensão (LACAN, 1998: 

505[1966]b) 

 

 A separação entre o significante e o significado permite pensar o significante 

em uma atividade no processo de assujeitamento do sujeito, pela instância do próprio 

inconsciente. 

 

(...) que faz com que cada significante signifique aquilo que significa. 
O que ele significa só pode ser compreendido se levarmos em conta 

que a linguagem caracteriza o ser humano. O que ele significa remete 

àquele para quem ele significa, e portanto ao sujeito. Lacan dissera 

que o ‘inconsciente é um conceito forjado sobre o rastro daquilo que 
atua para constituir o sujeito’. O que atua aqui é o significante. Não 

que o significante seja dirigido a um sujeito que lhe é preexistente, já 

que o significante o constitui. Alguma coisa é ‘significada para o 
sujeito’, como diz frequentemente Lacan. (JURANVILLE, 1987: 

47[1984]) (sublinhados nossos) 

 

 Se pensarmos no significante em sua antecipação ao significado, conforme 

ensina Lacan, o sentido é entendido como insistindo, e não consistindo na significação: 

 

De onde se pode dizer que é na cadeia significante que o sentido 
insiste, mas que nenhum dos elementos da cadeia consiste na 

significação de que ele é capaz nesse mesmo momento. (LACAN, 

1998: 506 [1966]b)(sublinhados nossos) 

 

Significantes, então, compõem uma cadeia por conta de seu caráter ser 

articulado. Nessa caracterização, o significante se anteciparia ao sentido e a correlação 

entre esses significantes não apenas afetaria o processo da significação, como também 

faria a representação do sujeito para um outro significante.  

 

A estrutura do significante está, como se diz comumente da 

linguagem, em ele ser articulado. (...) Com a segunda propriedade do 
significante, de se compor segundo as leis de uma ordem fechada, 

afirma-se a necessidade do substrato topológico do qual a expressão 

“cadeia significante” (...) as correlações do significante com o 
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significante fornecem o padrão de qualquer busca de significação (...) 

Pois o significante, por sua natureza, sempre se antecipa ao sentido, 

desdobrando como que adiante dele sua dimensão (...) (LACAN, 
1998: 504/505[1966]b)(sublinhados nossos) 

 

Os significantes, então, são caracterizados numa cadeia que não consiste na 

significação, mas onde o sentido, situado abaixo da barra e recalcado, insiste. Entendida 

pela instância do inconsciente, essa cadeia permite a representação do sujeito que acaba 

sendo dito por uma instância que o confunde, um Outro que se faz falar no Sujeito.  

 

Se eu disse que o inconsciente é o discurso do Outro com maiúscula, 

foi para apontar o para-além em que se ata o reconhecimento do 

desejo ao desejo de reconhecimento. (LACAN, 1998: 529 [1966]b) 

 

Ainda segundo Lacan, 
 
(...) o Outro existe como inconsistência constituída como tal. O Outro 

concerne a meu desejo na medida do que lhe falta e de que ele não 

sabe. (...) Esse Outro, certamente, é aquele que, ao longo dos anos, 

creio tê-los acostumado a distinguir a cada instante do outro, meu 
semelhante. É o Outro como lugar do significante. É meu semelhante 

entre outros, mas apenas por ser também o lugar em que se institui 

como tal o Outro da diferença singular (...) (LACAN, 2005: 
32/33[1962]) (sublinhados nossos) 

 

Por esse efeito de representação por significantes e por ser falado pelo Outro, 

esse sujeito será lido como dividido
45

. A divisão, nesse caso, seria a marca do desejo 

nunca contemplado, mas permeado por questões psíquicas relacionadas ao trauma, ao 

recalque, à fantasia, às repetições e aos retornos que marcam a relação desse sujeito com 

o mundo real, só que entendido somente pelos aspectos imaginários do psíquico e 

simbólicos da linguagem. A insistência do sentido como irrompido por uma 

determinação do inconsciente não se dá sem a noção desse significante estar presente 

em forma de cadeia, e, desta forma, em relação a um outro significante que irá 

representar um sujeito. 

Numa instância anterior, que irá compor articuladamente a representação do 

sujeito, o significante é entendido como um traço: 

 

(...) só há aparecimento concebível de um sujeito como tal a partir da 

introdução primária de um significante, e do significante mais 

simples, aquele que é chamado de traço unário. O traço unário é 
anterior ao sujeito. (LACAN, 2005: 31[1962]) (sublinhado nosso) 

                                                             
45 Trataremos dessa divisão quando falarmos do Sujeito do Inconsciente 
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Um traço, então, se faria presente na insistência do sentido, marcando a 

afetação do inconsciente como um “objeto de pensamento”. Devido a essas referências 

do discurso da psicanálise ao Sujeito, à linguagem e a uma ideia de pensamento sobre as 

coisas, componho esse atual gesto de interpretação para compreender o atravessamento 

da teoria da subjetividade psicanalítica na teoria da subjetividade da Análise do 

Discurso. Uma insistência que repercute. Uma marca que não vai deixar de causar 

equívocos nos pensamentos, que no discurso da psicanálise seria o próprio inconsciente.  

 

Na psicanálise, porém, o inconsciente é um inconsciente que pensa 

vigorosamente. É louco o que elucubra esse inconsciente. São 

pensamentos, dizem. (...) É justamente isso o inconsciente. É um fato, 

um fato novo. Será preciso começar a pensar algo que dê conta disso, 
de que pode haver pensamentos inconscientes. Isso não é óbvio. 

(LACAN, 2006: 15[1967]) 

 

A leitura dessas ideias na teoria do Discurso alimentará os equívocos de como 

pensamento e afetação do inconsciente estariam na constituição do Sujeito. Uma 

reflexão que aprofundarei ao tratar da diferença entre sujeito da Análise do Discurso 

com o Sujeito do Inconsciente. Aqui, o que nos interessa sobre a insistência do sentido é 

a afetação na significação dos “objetos de pensamento” em sua constituição teórica.  

Tanto na Análise do Discurso como no discurso da psicanálise, há uma 

instância anterior que fala ao sujeito. Se na Análise do Discurso essa instância estaria na 

composição do interdiscurso impondo suas certezas através da ideologia, na psicanálise 

essa instância se faz presente pelo Grande Outro. 

 

Na análise, às vezes existe o que é anterior a tudo o que podemos 

elaborar ou compreender. Chamarei a isso de presença do Outro (A), 

com A maiúsculo. (LACAN, 1975: 31[1953-54], sublinhado nosso) 

 

É importante destacar que para a psicanálise, na relação transferencial que se 

estabelece entre analista e analisante, uma análise propriamente dita é realizada a partir 

do que é dito em consultório. A teorização resultante, aquilo que Freud e Lacan 

postulam, contribui na reflexão proposta pela análise do discurso, mas, deve-se 

ressaltar, é de outra ordem. 
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Uma proposta entre essa afetação do inconsciente e da ideologia na 

constituição do sujeito pode ser pensada tal como é formulada por Orlandi, relendo 

Pêcheux, na Análise do Discurso: 

 

Assim, o que tratamos discursivamente na interpelação do indivíduo 

em sujeito pela ideologia vem conjugar-se ao que Lacan designa como 

Outro, ao dizer que ‘o inconsciente é o discurso do Outro’. Por aí é 
que podemos entender como, na Análise de Discurso podemos 

discernir de que modo o recalque inconsciente se liga materialmente, 

sem se confundir, ao assujeitamento ideológico (...) (ORLANDI, 
2017: 26)(sublinhados nossos) 

 

São insistências do sentido, ou marcadas por uma memória ou pelo traço do 

significante. Tais insistências repercutem nos processos discursivos e compõem formas 

de significação. Diferentes discursos, diferentes conhecimentos, compondo diferentes 

formas de pensar os “objetos de pensamento”.  

 

Ideologia e Inconsciente pela materialidade discursiva  

Antes de concluir, ofereço uma reflexão um tanto hipotética sobre as condições 

da história na determinação dos acontecimentos. Trata-se dos famosos e se? que 

ilustram a concepção ideológica das produções teóricas. Toda essa produção idealista, 

inconsciente, ideológica teve como princípio a fundação do racionalismo do cogito 

cartesiano. A famosa frase de Descartes, “eu penso, logo existo”, está na base do 

desenvolvimento epistemológico moderno e contemporâneo. Nos contratempos 

históricos, René Descartes teria se alistado para fazer parte do exército holandês de 

Maurício de Nassau para fazer parte da colonização holandesa no Pernambuco 

brasileiro do século XVII. Por um acaso do destino, Descartes não embarcou nessa 

aventura e permaneceu na fria, na religiosamente protestante e na incipiente política 

liberal holandesa rodeada de monarquias absolutistas.  

Em seu livro “Catatau”, Paulo Leminski (2010), pressupõe essa vinda de 

Descartes às terras brasilis do século XVII. Cabe a pergunta: como teria sido o 

racionalismo moderno se tivesse se desenvolvido nos trópicos, com parte da população 

desnuda, selvagem, com toda sua exuberante e caótica fauna e flora? Esse encontro de 

Descartes com o mundo colorido e desorganizado das colônias americanas não ocorreu, 

mas... e se? 

Althusser (2005[1982]), em seu período de intensa revisão da própria teoria, 

elabora a concepção do “materialismo de encontro”. É uma concepção que traz a 
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necessidade de pensarmos nas conjunturas materiais dos encontros de ideias para 

produção de outras ideias. Uma reatualização da dialética material marxista que a 

insere, dialeticamente, na dialética idealista: “todo materialismo de tradição racionalista 

(...) é uma forma transformada e disfarçada de idealismo.” (ALTHUSSER, 2005: 9 

[1982]) 

Nesse “materialismo de encontro”, é estabelecido o primado do nada sobre a 

forma. Para que os encontros ocorram, tem que haver não somente as condições 

necessárias para o acontecimento do encontro como também é necessário que o 

resultado do suposto encontro tenha condições de permanências na produção de seus 

efeitos.  

Ou seja, é necessário que haja o pega para dar a consistência na suposta 

homogeneidade e na criação de leis físicas nesse aleatório, disperso, caótico mundo de 

sentidos. Seu principal pressuposto é que as coisas poderiam ter sido diferentes, caso 

outros encontros tivessem pegado e criado outros mundos possíveis. A aleatoriedade é a 

marca dessa dispersão na criação dos sentidos sobre o mundo determinado pelo acaso 

dos encontros que constituem a produção desses sentidos.  

É por conta desse pega que hoje temos tanto o mundo físico criado pelos 

encontros aleatórios de átomos nas formações das matérias, como também temos os 

encontros de ideias que geraram a nossa concepção imaginária, simbólica e ideal sobre 

o mundo que pressupomos como real. Essas concepções imaginárias pegaram e 

constituem nossos aportes conceituais alimentadores dos nossos entendimentos sobre o 

mundo. Poderiam ter sido de outra forma, mas formaram essas nossas atuais concepções 

que pegaram e não deixaram de criar as leis históricas e/ou filosóficas (dialéticas 

idealista, materialista...) detectáveis (via imaginação) em nossas ideias.  

Os encontros, então, criam algo identificado por Althusser como “elemento”, 

mas o que cria os elementos são encontros das “unidades”. A formação dos elementos 

conta com os encontros de forma aleatória, e não como pressuposto destinado a ser 

criado. Essa observação faz parte da crítica no entendimento teleológico dos conceitos 

(elementos) criados pelos encontros. Ou seja, se o próprio materialismo histórico foi 

criado a partir do encontro de Marx com as ideias de Hegel, ele não estava pré-

determinado a acontecer e poderia ter acontecido de outra forma se tivesse sido formado 

por outro tipo de encontro.  

Através dessa concepção de encontros, aponto que as ideias são materialmente 

idealizadas. O encontro das ideias de Lacan com as ideias de Saussure permitiu a 
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criação do “elemento” Inconsciente psicanalítico lacaniano. Assim como o encontro da 

Ideologia com o Inconsciente permitiu a criação da teoria da Análise do Discurso. 

Poderia ter sido de outra forma, assim como novos encontros vão acontecendo e 

formando novas ideias (elementos) no pressuposto althusseriano de que as unidades 

precedem os elementos.  

Indico aqui a intenção de citar o filósofo Louis Althusser pela primeira vez 

nessa tese na parte em que discuto a questão do Inconsciente. Althusser teve sua 

produção teórica voltada para as questões da Ideologia, pensada através da crítica por 

uma revisão da teoria marxista. Nesse último texto em que ele trata do “materialismo de 

encontro”, temos um Althusser afetado pelas ideias do impossível, do disperso e do 

equívoco. Ao indicar a produção materialista por uma via idealista, corrobora a ideia de 

que ao teorizar, fazemos necessariamente uma idealização sobre algo. 

As ideias, por mais que sejam materialmente constituída (pelos encontros de 

unidades), elas são incondicionalmente transcendidas para seu aspecto ideal, seja na 

dialética hegeliana, ou na razão pura kantiana. Assim, os conceitos e as imagens das 

coisas são entendidos como um resultado de um “vir a ser”: “não há nada que-veio-a-ser 

que não seja determinado pelo resultado deste seu vir-a-ser” (ALTHUSSER, 

2005[1982]: 29). 

Deixando de lado o aspecto puramente ideal dessas questões ideias, pode-se 

retomar o caráter material desses encontros ideias (!!)
46

. A parte material desses 

encontros é encontrada na “materialidade” (ideal) das disputas, dos confrontos e dos 

choques (com suas variadas forças nesse “encontro”). O Materialismo de Encontro, por 

mais que pensado nessa parte da tese em seu aspecto idealista imaterial, foi 

desenvolvido por Althusser pelo encontro de matérias de fato, com exemplos históricos 

e seus personagens. Desta forma, se coloquei como exemplo o encontro do 

“inconsciente” com a “ideologia” ter permitido a teoria da Análise do Discurso, não 

posso deixar de lado o aspecto material e histórico desse encontro ter ocorrido como 

choque físico de Michel Pêcheux tanto com Jaques Lacan e Louis Althusser, como 

também com o contato físico das suas teorias materialmente formadas em seus 

respectivos aspectos linguísticos (sentenças, frases, signos). 

Retomo, então, o entendimento da materialidade dos conceitos, mesmo que 

objetos de pensamento, como formulado por Pêcheux: 

                                                             
46 Que nos deixemos levar pelo jogo dos significantes!  
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Nosso empreendimento supõe, parece-me, levar a sério a noção de 

materialidade discursiva enquanto nível de existência sócio-histórica, 

que não é nem a língua, nem a literatura, nem mesmo as 

‘mentalidades’ de uma época, mas que remete às condições verbais de 
existência dos objetos (científicos, estéticos, ideológicos...) em uma 

conjuntura histórica dada. (PÊCHEUX, 2011:151-152[1984]a) (grifos 

nossos)  

 

Assim que vem a questão de pensar, materialmente, mas necessariamente pelo 

seu aspecto ideal, a concepção do que seriam esses Sujeitos que teorizam, 

discursivizam, entendem e reproduzem em (e por) tantos encontros e desencontros. 

Sujeitos, relembrando, constituídos nos efeitos de sentidos que equivocam o suposto 

saber definidor de um ser, limitam a noção do ter e confundem o gesto de amar. 
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3 – Sujeitos: Penso, logo imaginei um real por símbolos 

 

“Mas quem sou eu além daquele que aqui está? 

sou vários, menos este 

O que aqui estava, jamais está e jamais estará 
(...)” 

Christian Gurtner 

 

“Ser ou não ser, eis a questão” 

William Shakespeare 

 

O Sujeito, normalmente entendido como proprietário do seu dizer, passa a 

ser um dos instrumentos da produção do sentido. A reterritorizalição desse conceito 

ocorre a partir da sua configuração como um produto histórico e construído através de 

processos ideológicos, assim como a própria produção do sentido. Não se considera a 

visão biológica do corpo como capaz de executar ações e pensamentos. O que se 

considera são as formas nas quais o entendimento social e conjuntural configura o 

sentido de Sujeito, a ponto da sua própria definição como autônomo e livre pertencer a 

uma construção de sentido ideológico típica de um momento específico da história.  

O período moderno e a atual conjuntura contemporânea condizem com 

uma definição de sujeito autônomo, capaz de decidir sobre si e sobre seus rumos na 

economia e na política. A Análise do Discurso trabalha com essa grande problemática 

ontológica do indivíduo (sou ou não sou?), pois há o seu assujeitamento à conveniência 

política do individualismo quando ele se assume como livre. O “ser ou não ser” passa a 

ser o “está sendo”. 

O sujeito, então, se torna um vir a ser, um produto de uma conjuntura. 

Como as conjunturas são sempre condicionadas e nunca fixas, o sujeito está a todo 

momento se refazendo. O sujeito é uma das materialidades do discurso, pois seu aspecto 

ideal se configura no corpo, na sua ideia de si que transforma seus pensamentos em 

palavras, emoções, amores e ódios. Nas sequências discursivas sobre o gênero, sobre o 

corpo do trans e sobre as formas de amar, o sujeito nessa tese é lido como aquela via 

entre o real e o pensamento. Sendo, desta forma, uma parte da matéria constituída pelos 

processos discursivos. Uma matéria que funciona como um “objeto de pensamento”. 

 Por essa sua constituição na “materialidade dos encontros” e dos discursos 

condicionados pelas conjunturas históricas, o eu é um resultado do assujeitamento 

interpelado pela ideologia e afetado pelo inconsciente. Veremos, quando tratarmos do 

Sujeito do Inconsciente, que essa afetação quer dizer divisão. Por enquanto, atentamos 
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pelo aspecto epistemológico da leitura desse sujeito e como isso se materializa nos 

processos discursivos teóricos.  

Como todo aspecto ideal materializado por condições discursivas, a 

temática do sujeito acaba sendo ela mesma um filtro, que ora é excluída dos argumentos 

para implementar uma objetividade, ora é inserida em seu aspecto universal para dar 

base a uma objetividade supostamente empírica. Tudo vai depender do posicionamento 

teórico do sujeito que faz a teoria. 

Será a partir desse posicionamento do teórico da linguagem em relação à 

consideração do grau de importância do sujeito na teoria que Pêcheux destaca duas 

tradições nas teorias da linguagem: uma logicista/racionalista e outra emprirista. A 

teoria da Análise do Discurso sustenta a concepção materialista dos processos 

semânticos discursivos através do posicionamento crítico da ideia do sujeito nessas duas 

tradições. Refletindo sobre o sujeito na dupla tradição nas reflexões linguísticas, 

Pêcheux nos diz:  

 

O pressuposto filosófico comum a estas duas perspectivas me parece 

ser a de uma antropologia a-histórica da subjetividade, fundada ab 
initio na noção de sujeito: podemos, em seguida, escolher considerar o 

sujeito como reservatório de percepções empíricas (conduzindo a uma 

fenomenologia do vivido e da temporalidade significante) ou como 
sistema de noções logicamente calculáveis (conduzindo a uma 

semiologia combinatória) (PÊCHEUX, 2011: 155[1984]a) 

 

Pensar sujeito é pensar filosoficamente, e assim há uma dependência da 

posição (discursiva) da qual se pensa. A construção do saber científico para dar uma 

lógica de homogeneidade e lisura em suas argumentações evita tratar o sujeito pelo 

sujeito, figurando então a ideia de objetividade, como se fosse a coisa em si. Nesse 

trâmite de objetificar o que se diz, o sujeito ou é excluído ou é lido ele mesmo como um 

objeto. A questão, reiterada pela reflexão da Análise do Discurso, é que quando se 

refere a um objeto, a referência é feita pela língua e por isso se insere nos processos 

discursivos. 

 

3.1 – Sujeito lógico e empírico: a objetivação 

 O objeto quando dito, falado, é o objeto de pensamento, não o objeto real. 

É o objeto visto e percebido segundo alguma percepção prévia, pré-discursiva, já dita. O 

objeto é, ele mesmo, parte do sujeito por estar na linguagem. O próprio sujeito, quando 
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referenciado como algo a ser dito (o que fazemos agora!), se torna esse objeto 

submetido aos processos discursivos e à impossibilidade de se tocar (falar) no real. 

Sujeito e objeto então fazem parte de uma mesma concepção, o sujeito 

subjetiva o objeto pela condição da referência ao objeto passar necessariamente por um 

sujeito. Ou seja, todo objeto se subjetiva ao ter que necessariamente ser dito por um 

sujeito. No fundo, o objeto será lido como a outra parte do sujeito, como elaborado na 

psicanálise lacaniana:  

 

O sujeito tem, de fato, uma relação com um objeto interior, que é a 

pessoa presente, mas enquanto considerada nos mecanismos 

imaginários já instituídos no sujeito, e tornada objeto de uma relação 
fantasística. (LACAN, 1995: 78[1956]).  

 

Através dessa visão psicanalítica sobre o sujeito, desenvolvo um gesto 

para chegarmos ao entendimento de sujeito na Análise do Discurso, se diferenciando do 

Sujeito da Ideologia. Esse entendimento tem, por um lado, a constituição do 

materialismo histórico a partir da crítica ao idealismo
47

; e, por outro lado, o 

atravessamento do sujeito do inconsciente na teoria da subjetividade pela interpelação 

ideológica.  

Não se quer dizer que o sujeito da psicanálise lacaniana seja o mesmo do 

sujeito do idealismo hegeliano, mas reflito sobre a circulação de um dizer que referencia 

simultaneamente sujeito e objeto. Essa circulação cria um sentido, que de alguma forma 

repercute nas posições dos sujeitos (então autores teóricos) através dos processos 

discursivos de suas construções filosóficas / teóricas. 

A imbricação entre sujeito e objeto atinge a teoria do sujeito na Análise do 

Discurso, que é ela mesma atravessada (se deixa repercutir) pela teoria do sujeito da 

psicanálise. A relação feita nesta parte da tese entre sujeito e objeto converge, então, 

com as reflexões que fizemos da relação entre a língua e o real
48

. A Análise do 

Discurso, ao se basear na tríplice sujeito, história e língua, reatualiza a reflexão 

filosófica sobre o sujeito a partir de sua necessária relação com a filosofia da linguagem, 

principalmente na impossibilidade da referência ao real. 

Ao falar de sujeito, ele se transforma em objeto do qual se fala. Pensemos 

sintaticamente o dizer: “o sujeito está falando de sujeito”. O sujeito que é falado é o 

                                                             
47 Ressalto que a leitura da “fenomenologia do espírito” de Hegel (1992[1807]) também permite 

compreender sujeito e objeto como interdependentes e constitutivos um do outro.  
48 No capítulo do “mergulho na teoria”. 
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objeto indireto. O sujeito, nesse caso, não é o sujeito, é o objeto. Uso essa passagem, 

talvez jocosa de uma análise linguística, para melhor explicar a relação entre sujeito e 

objeto.  

Desta forma, o sujeito precisa passar pelo pensamento para ser dito. 

Assim, ele se configura na filosofia da linguagem mencionada nas reflexões de Henry 

(2013:1977) de que a linguagem nos permite falar muito seriamente de coisas que só 

existem no pensamento. E isso não é um defeito, não é um limite, é uma condição na 

qual precisamos lidar.  

Essa entrada no sujeito na e pela linguagem lida pela teoria do Discurso é 

o que nos permitiu refletir sobre a posição desses sujeitos em seus efeitos ideológicos e 

afetações inconscientes. É assim que Pêcheux: 

 

(...) trata, precisamente, das relações entre ‘a evidência subjetiva’ e a 

‘evidência do sentido (ou da significação)’, e coloca o discurso entre a 

linguagem (vista a partir da Linguística, do conceito saussuriano de 
langue) e a ideologia (HENRY, 2010: 36[1969]) 

 

Apesar de enfatizarmos que a constituição do sujeito se faz pela linguagem 

através de uma subjetivação de si como objeto de um pensamento, essa ação não deixa 

de fazer parte da materialidade, seja da língua, seja da história, seja do inconsciente. É 

uma imagem que se materializa em certezas, em evidências e em práticas que se tornam 

recorrentes. Afeta o corpo e o entendimento do sujeito de si mesmo. Uma relação que se 

estabelece discursivamente nas próprias produções teóricas e científicas. A abordagem 

dessa materialidade das condições de produção discursivas foi retomada por Pêcheux 

até mesmo quando ele discutia sobre o cartesianismo e a física, dizendo que: “os 

cartesianos viam materialmente o que sua ideologia teórica lhes permitiam” 

(PÊCHEUX e FICHANT, 1971: 28[1969]).  

Pela posição ideológica o sujeito se crê como objetivando seu dizer. O 

objeto, então, dito, passou a ter predominância perante sua parte subjetificada. No 

caminho teórico e científico, essa predominância da evidência da necessidade de 

objetificar tendeu a excluir as considerações sobre o sujeito nos argumentos que 

descreviam o tal objeto. A máxima da evidência seria a crença, ilusória, fantasiosa, nos 

termos da ideologia e inconsciente, de que o objeto estaria descrito e isolado da 

subjetividade. 
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Assim, ciência e sujeito passaram a ter um embate traumático. O sujeito 

será lido como recalcado (ora excluído, ora presente, mas sempre insistindo), 

sintomatizando os processos discursivos de construções do sentido para significar um 

objeto então descrito pela teoria. Nas palavras de Pêcheux, entre os processos de 

desconsideração e consideração do sujeito nas teorias da linguagem, o recalcamento do 

sujeito (sua exclusão como filtro para predominar a noção do objeto) funcionou como 

uma obstinação (PECHEUX, 1995[1975]) onde o sujeito volta para reformular parte das 

teorias linguísticas que deram privilégio a questão da enunciação. 

Indursky (1998), ao fazer circular o sentido do que Freud chamou de 

feridas narcísicas, traça um histórico das relações das exclusões do sujeito com os 

imaginários das visões da noção sujeito/mundo nas produções teóricas/científicas dos 

linguistas. Considerando a figura do narcísico como aquela em que o homem se admira 

em sua posição de centralidade e privilégio perante o mundo, ressaltam-se algumas 

posições científicas que quebram essa certeza de unidade. 

A primeira dessas feridas seria produzida por Copérnico, ao dizer que o 

planeta onde vivem esses homens feitos a imagem e semelhança de um Deus super 

poderoso, não seria o centro do universo. A segunda seria pelas pesquisas darwinistas, 

colocando a figura do ser humano como um acaso de processos evolutivos em que sua 

posição perante outros seres vivos não era um produto final de um processo de criação 

teleológica. Por fim, em Freud, ao descobrir que o agir humano seria dotado de 

impulsos, desejos e pulsões de ordem inconsciente, ou seja, fora da alçada de um agir 

intencional. E assim, ao refletir sobre a posição do sujeito entre as idas e vindas 

(recalques e retornos) da importância da subjetividade no funcionamento do objeto 

científico em descrição, Indursky nos diz: 

 

Postulo, aqui, um paralelo entre as feridas narcísicas de que o homem 

foi vítima, de um modo geral, e o percurso do sujeito pelos diferentes 

pressupostos teóricos que se ocupam dos estudos da linguagem. Em 
meu entendimento, os modelos aqui examinados apresentam uma 

espécie de fluxo-refluxo dos linguistas que os aproximam ou os 

afastam das referidas feridas, dependendo, evidentemente, do lugar 
teórico em que se encontrem. (INDURSKY, 1998: 118)(sublinhados 

nossos) 

 

Esse fluxo refluxo (exclusões e retornos) e os lugares teóricos dos 

linguistas (suas posições sujeitos no discurso) postulam a relação reificante do objeto, 
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onde se procura objetivar o sujeito seja na sua exclusão seja na sua consideração plena e 

consciente. Então, teríamos dois posicionamentos:  

Por um lado, a construção própria da teoria da língua em Saussure onde o 

sujeito é excluído para se considerar a língua como diferente da fala. Sendo assim, a 

língua seria um puro objeto, observado em seus próprios esquemas estruturais, nesse 

caso, ilusoriamente sem subjetividade. Aprimorando essa consideração do objeto 

linguístico um tanto lógico/formal, pois é pensado numa relação de logicidade, estaria a 

gramática das teorias gerativas de Chomsky. O objeto científico seria uma estrutura de 

linguagem universal, plena, presente de forma independente e anterior de seus usos 

pelos então sujeitos recalcados para um outro plano, que nesse caso seria o plano da 

performance, onde a tal estrutura considerada como uma competência, seria em si 

colocada em prática pelos sujeitos. 

Por outro lado, com o retorno do sujeito, teríamos as teorias da enunciação 

e da comunicação, caminhando para um aspecto pragmático empírico, em que se 

considera uma interação direta e descritível da relação entre o sujeito e o objeto. Nesse 

último caso, o sujeito não excluído das análises observáveis empiricamente, ou seja, em 

ação, em fala, é possível de ser apreendido ele mesmo como um objeto identificado em 

relação com outro objeto da teoria, nesse caso o enunciado. Nessa ilusão da descrição e 

referenciação de um sujeito objetificado numa descrição teórica, o sujeito é um 

fenômeno por si, existente como tal. 

E assim, Pêcheux nos diz sobre essas duas posições teóricas na linguística:  

 

O que aí se encontra, com efeito, retomado na dupla tradição 
racionalista e empirista, é a oposição articulada entre lógica e retórica, 

desembocando (sob forma moderna) na oposição entre “semântica 

geral” e “teoria da comunicação”. Resumindo consideravelmente, para 
ir ao que me parece essencial, podemos dizer que a semântica geral 

persegue o projeto racionalista de constituir uma teoria a-histórica do 

espírito humano (...). Do mesmo modo, as teorias comunicacionais 
exprimem, em um vocabulário renovado, o projeto empirista 

(behaviorista em certos casos) de uma teoria do comportamento verbal 

complexo, supondo a interação entre emissores e receptores como 

espaço de produção do sentido do enunciado. (PÊCHEUX, 2011: 153-
154[1984]a) (sublinhados nossos) 

 

Nessas reflexões, Pêcheux trabalha com duas noções pelas quais as teorias 

se desenvolvem: a racionalista e a empirista. A partir dessa dicotomia, que no processo 

discursivo se transforma em materialismo através de efeitos de sentido, Pêcheux nos 
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permite perceber como essas duas correntes se deixam afetar pelos seus próprios limites 

teóricos: o racionalismo com o realismo (pressupondo um real ideal) e o empirismo com 

uma pressuposição lógica.  

De um lado o realismo concreto, baseado no empírico. Como exemplos 

seriam os recortes de enunciados e seus supostos sujeitos. Desse exame teríamos as 

estruturas de interpretação narrativas e comunicativas até às explicações funcionalistas e 

psicológicas dos empregos “reais” do objeto então descrito. Sua materialidade 

explicativa em discurso se daria numa narrativa, onde os tais eventos concretos seriam 

descritos e narrados. 

Por outro lado, haveria o racionalismo idealista, num movimento de 

transfiguração, transcendência. Seguindo a ideia de Pêcheux, o pensamento se juntaria a 

realidade e ele recriaria essa realidade na ficção (PÊCHEUX, 1995[1975]). Uma lógica 

se coloca como suprema perante as vicissitudes, não se tratando especificamente de 

casos concretos, mais sim dedutíveis, inatos e essenciais de uma transcendência 

universal sobreposta ao agir contingencial de uma via histórica e particular. 

Essas duas posições ideológicas teriam seus respectivos recalques como 

sintomizando suas conclusões. Desta forma, Pêcheux considera que essas duas posições 

ideológicas se projetam transfigurando-as em realismo metafísico e empirismo lógico. 

Ou seja, um grande efeito de sentido a partir de suas condições de produções discursivas 

materializadas em argumentos teóricos. 

E a base de conexão para a projeção do pensamento lógico no empirismo e 

do realismo na metafísica logicista seria exatamente a consideração sobre o sujeito. 

Como já citado por Pêcheux (2011[1984]a), essas duas posições  tratam de um sujeito 

objetivicado, considerado ou como presente, ou como excluído dos processos de 

constituição do tal objeto científico descrito nessas posições ideológicas das teorias. 

Sendo de um lado, um sujeito como reservatório de percepções empíricas e, por outro 

lado, como sistema de noções logicamente calculáveis.  

Essas duas formas de conceber o sujeito o pressupõem como uma 

condição a-histórica da subjetividade. A a-historicidade se justifica a partir do momento 

que não considera exatamente os processos materialistas semântico-discursivos de 

produção do sentido através da sua interpelação ideológica e sua afetação inconsciente.  

Nesse argumento, tanto o empirismo como o logicismo se contrapõem à 

concepção materialista da produção discursiva, pois ambos, apesar de opostos, se 

pressupõem em aspectos filosóficos idealistas sobre as considerações lógicas de uma 
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possível universalidade. Mesmo que o empirismo se baseie em uma possível prática 

singular e localizável, suas conclusões dão conta de uma descrição dita científica, 

construindo um parâmetro de interpretação lógico que precisar ignorar os aspectos da 

materialidade histórica do processo de significação da própria teoria. 

Pêcheux, em sua visão crítica, concentra um rancor maior quando trata 

dessa posição do empirismo lógico, pois, talvez, seria essa noção mais palpável para se 

aceitar afetar pelos aspectos materialistas de significação. Um de seus termos utilizados 

na produção teórica chega a ser “contrapartida cínica pragmaticocéptica” (PÊCHEUX, 

1995: 69[1975]).  

O cinismo, nesse caso, seria a feição (ideo)lógica transfigurada como 

empírica. Como resultado, levando a crítica do empirismo lógico para além da 

linguística, incluindo também as ciências sociais e principalmente a psicologia social, 

Pêcheux nos diz: 

 

As ciências sociais se apresentam como uma confusão complexa de 
técnicas “sem consciência” e de discursos escolásticos sobre a 

angústia da existência humana (...) Se tentássemos agora uma 

definição da expressão “ciências sociais”, seria preciso então dizer que 
não se trata aí nem de uma simples técnica, nem de uma pura 

ideologia, mas de inter-determinação de uma técnica (importada das 

técnicas de transformação da matéria, pelo menos no início), e de uma 

ideologia concernente às relações sociais (o objeto da prática política). 
(PÊCHEUX, 2011: 40-41[1966]).  

 

 Como uma marca desse rancor por conta de uma possível decepção com 

os caminhos das produções argumentais do escopo empírico, Pêcheux mantem seu tom 

depreciativo em relação às ciências sociais: 

 

As ciências se tornam assim “instrumentos cômodos”, “modos de 

falar” pragmática e retoricamente eficazes, não sendo essa eficácia 

senão o reflexo da eficácia dedutiva e classificatória do que podemos, 
então, chamar a retórica lógico-matemática. A “ciência” se reduziria, 

pois, enquanto tal, aos procedimentos do raciocínio e se confundiria, 

assim, com o sistema de operações (eventualmente muito complexas e 
logicamente muito abstratas) que pode ser aplicação a qualquer 

catálogo de fatos, objetos ou acontecimentos. (PÊCHEUX, 1995: 

70[1975]). 

  

A convergência entre essas duas posições seria o idealismo, conduzindo a 

uma noção lógica do empírico e a uma noção realista da metafísica: 
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As teorias empiristas do conhecimento, tanto quanto as teorias 

realistas, parecem ter interesse em esquecer a existência das 

disciplinas científicas historicamente construídas, em proveito de uma 
teoria universal das ideias, que toma ela a forma realista de uma rede 

universal e, a priori, de noções, quer tome a forma empirista de um 

procedimento administrativo aplicável ao universo pensado como 
conjunto de fatos, objetos, acontecimentos ou atos. (PÊCHEUX, 1995: 

72[1975])(sublinhado nosso). 

 

Segundo Pêcheux, tanto o realismo metafísico como o empirismo lógico 

não se dão conta do equívoco de se delimitar um sujeito. No pensamento científico, a 

contradição não pode se impor. E, por isso, as releituras e observações dessas análises 

acabam se sobrepondo na própria contradição, principalmente quando se pensa no 

aspecto do empirismo lógico por se considerar a atuação do sujeito, mas um sujeito 

considerado por si mesmo, sem contradição. 

Indursky (1998) nos deixa um exemplo da falha da tentativa de lidar sobre 

um sujeito dentro das teorias linguísticas. Por não ter como considerar a impossibilidade 

do real, as teorias acabam falhando na proposta argumentativa. Indursky aborda, por 

exemplo, o que ocorreu com o pensamento sobre a liberdade do sujeito em relação à 

língua numa análise estrutural: 

 

Segundo Jakobson, fora dos limites da frase, o falante não sofre 

coerções. Entretanto, se examinarmos tal afirmação à luz das 
teorizações realizadas pela Linguística Textual, veremos que essa 

liberdade para além dos limites da frase não se sustenta, sobremodo se 

levarmos em conta a noção de coesão textual, que é responsável pela 

“amarração” do texto, ou seja, pela sua sintaxe. (INDURSKY, 1998: 
114)(sublinhados nossos) 

 

Henry (2013[1977]) enfatiza essa mesma observação sobre a liberdade do 

sujeito, mas fazendo diretamente menção à teoria do gerativismo, enquadrada como 

realismo metafísico em Pêcheux. Sobre a liberdade do sujeito, Henry nos diz: 

 

Há aí uma ruptura que, entre outras coisas, torna caduca a ideia de 

uma escala ascendente da liberdade do locutor no uso da língua, 

liberdade em que se alojaria sua subjetividade, através do que 
passariam suas opiniões, suas crenças, suas convicções próprias etc. 

Nesse sentido, esse projeto de uma teoria da gramática retoma e 

prolonga a tradição saussuriana na medida em que o corte que funda a 
linguística como ciência constitui-se a partir de uma recusa (parcial) 

da subjetividade, como modo de explicação dos “fatos da língua”. De 

acordo coma fórmula de Chomsky, é a própria linguagem que é a 
criadora. (HENRY, 2013: 39[1977])(sublinhados nossos) 
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“A própria linguagem é a criadora”, um enunciado que personifica a 

sintaxe da subjetivação por si. Se eu tomei como exemplo o sujeito numa posição de 

objeto indireto mais acima, agora eu tomo como exemplo a “própria linguagem” como 

sintaticamente sendo um sujeito. Ela é a criadora! 

Ao estudar uma tese sobre o vocalismo pós-tônico, percebi a imbricação 

entre uma análise de um ponto de vista de uma linguística que se diz científica e a 

supressão do sujeito. O aspecto científico é colocado a partir da descrição do objeto e 

suas técnicas. Explica-se o funcionamento fisiológico que justificaria o caminho da 

pronunciação da vogal postônica em questão. Como objetos, teríamos a vogal, a língua 

e suas estruturas determinativas como sendo o corpo humano e a relação fonética entre 

as vogais. Até então, a ciência teria seu objeto e o trabalho dá conta da descrição e 

explicação. 

Quando a análise foi para os dados empíricos, reais, o sujeito teve que 

entrar na língua, já que estavam, nesse caso, tratando da realização da pronunciação por 

um sujeito. Então, apesar de toda descrição fisiológica e histórica do processo de 

mudança das vogais, o sujeito se deixou escapar e o equívoco se fez presente. Segundo 

a hipótese da análise, seria determinante a passagem do /o/ para /u/ e do /e/ para o /i/, 

porém, o inesperado se fez surgir. Veja o que a análise teve que fazer com as exceções, 

ou seja, os casos em que o sujeito e a língua escaparam de sua objetificação: 

 

Nesta análise, foram desconsiderados os 20 casos de alteração da 

vogal quando, por exemplo, o falante realizou [a, u], em relação ao 

fonema /e/; ou [a, i], em relação ao fonema /o/. (SANTOS, 2015: 
82)(sublinhado nosso) 

 

Assim entendemos os limites de se considerar um sujeito definido, 

estático, enquadrado numa descrição científica. As contradições e os escapes fazem 

parte da não totalidade da posição ideológica tanto do sujeito autor que se propõe a 

discursivizar uma teoria como também do sujeito analisado nessas teorias. Uma 

pluralidade se impõe, e com isso, podemos considerar o uso dos sujeitos no plural, 

determinando cada posição ideológica/teórica nos discursos. 
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3.2 - Sujeito, sujeitos  

Ao analisar o sujeito entre a visão lógica e empírica na teoria da 

linguagem, percebi a presença da crítica a um suposto sujeito do idealismo, ideal, 

objetificado. Por conta disso, entendo que a teoria da Análise do Discurso se descola 

dessa ideia de sujeito da linguagem. Para isso, é preciso considerar que falar de sujeito é 

falar no plural, pois haveria várias concepções de sujeito quando se trata de refletir 

sobre linguagem, ciência e filosofia.  

Essa pluralidade ajuda a compreensão de como as produções teóricas 

chegam a conclusões sobre seus respectivos objetos de pensamento que transpassam a 

constituição da Análise do Discurso: a língua(gem) pela linguística; o indivíduo pela 

relação social pautada no materialismo histórico inserido nas ciências sociais; e o sujeito 

do psíquico, marcado pelo desenvolvimento da psicanálise numa crítica à visão lógica 

da psicologia. 

O plural se marca, então, como um histórico. De sua fundação na ciência, 

se desdobra em diversas leituras de acordo com cada posicionamento teórico (objeto de 

pensamento) e ideológico (posição na leitura do objeto) até chegarmos ao sujeito lido na 

Análise do Discurso. 

A convergência da posição do sujeito nos caminhos do lógico e do 

empírico na filosofia da linguagem ocorre pelo que Henry chamou de campo da 

complementaridade (HENRY, 2013). Esse campo seria o complemento entre a visão do 

natural x cultural e seus desdobramentos dicotômicos: essência x contingência; ideal x 

empírico; social x individual. A língua, considerada como “o lugar material onde se 

realizam os efeitos de sentidos” (PÊCHEUX & FUCHS, 1975:172) não poderia deixar 

de encarnar nela mesma a síntese dialética (na visão materialista) do campo da 

complementaridade (na visão de Henry). Portanto, dependendo do efeito de sentido e da 

posição do sujeito teórico, ora a língua está dentro desse campo, ora ela está fora. Entre 

esses campos, a convergência de uma concepção de Sujeito que permitirá outras leituras 

desse mesmo sujeito: 

 

o Sujeito da Ciência. 

Esse sujeito é o sujeito do cogito. É aquele que crê em si mesmo pelo 

pensamento. Por ele pensar, ele existe, ele é. E dessa constatação se organiza a noção do 

saber lógico e do saber empírico. Segundo Henry (2013), esse sujeito é ao mesmo 

tempo Universal, Individual e Social. O sujeito nesse caso seria um autômato, agindo de 
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acordo com as permissões criativas ou determinadas das posições teóricas que o 

submete. Essas posições teóricas trabalham como uma máquina lógica, em que o 

Sujeito responderia de forma automática às operações dessa máquina, seja nas previsões 

distributivas dos campos específicos da sua realização individual, seja nas lógicas 

universais de uma gramática que opera a realização linguística de um Sujeito a ela 

submetido.  

Esse sujeito da ciência é o sujeito que permite o desenvolvimento das 

ciências sociais e psicológicas. Lembrando a reinserção da consideração desse sujeito 

nas reflexões dos pressupostos teóricos, pois a constituição do objeto lógico da ciência 

pressupôs a exclusão desse sujeito para a construção da imagem de uma objetividade 

científica. Numa conclusão de Maia (2006), é possível dizer que a ciência moderna 

funda o sujeito e, ao mesmo tempo, o exclui. 

Seu processo de reinclusão nas análises científicas permitiu sua realocação 

na respectiva maquina lógica científica que o enquadraria. Ora servindo como base de 

veracidade das observações acerca da relação social ao qual ele estaria inserido, ora no 

tipo de desenvolvimento psicológico ao qual ele estaria correspondido. O caminho 

desse sujeito Universal da Ciência permitiu essa consideração do que Henry (2013) 

associou como sendo o Sujeito Epistêmico das teorias de Piaget, o sujeito do Saber, que 

pensa e permite exatamente o desenvolvimento de uma ciência.  

 

Sob o sujeito individual, na sua consciência e na sua ideação 

particular, é preciso considerar as estruturas das coordenações de 
ações comuns a todos os sujeitos e são essas coordenações gerais 

(psicobiológicas, assim como mentais) que nós chamamos de o 

Sujeito Epistêmico. (PIAGET, 1967: 563-564 apud HENRY, 

2013:49) 

 

Ou seja, uma concepção de sujeito que contem um núcleo funcional 

comum a todos os sujeitos individuais, considerando a própria citação de Henry sobre 

Piaget. É a partir desse grande Sujeito Universal da ciência, permitido se ver como 

individualizado nas relações sociais ou psicológicas, que se desenvolve o segundo 

sujeito que trataremos:  

 

o Sujeito da Linguagem. 

Para Henry (2013), o sujeito da ciência é o mesmo sujeito epistêmico e o 

mesmo sujeito que é chamado de sujeito da linguagem na linguística. Aqui colocamos a 
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especificidade desse sujeito, pois ele estaria na consideração das teorias da linguagem 

que abordam a questão da enunciação e da linguagem em uso. É esse sujeito, da 

linguagem, que está nas considerações críticas de Pêcheux que analisamos na parte 

anterior. Esse sujeito da linguagem é o sujeito que é constituído na e pela linguagem, 

numa relação direta nos jogos da enunciação e da gramática. 

 

Na perspectiva das gramáticas gerativas, no pano de fundo do ‘sujeito 
da linguagem’, em seu funcionamento, acha-se postulada uma 

máquina lógica de ordem mais geral que a especificação relativa à 

linguagem em geral (...). É sobre essa máquina que repousa a unidade 
da teoria e é ela que define na ocorrência a posição do ‘sujeito do 

conhecimento’ ou do ‘sujeito da ciência’. Na perspectiva 

distribucionalista, o princípio da unidade da teoria (a qual deve 

englobar o conjunto das especificações necessárias para produzir a 
singularidade de todo corpus ligado a uma situação e a um meio dados 

como caso particular de uma generalidade que cobre outras situações e 

outros meios) conduz a uma situação análoga, salvo que a 
generalidade totalizante que é assim formulada não é mais apresentada 

como sendo da ordem da subjetividade do animal humano falante, 

mas apenas como definido o ponto de vista da cientificidade e da 

objetividade com relação à realidade da linguagem. (HENRY, 
2013:114)(sublinhados nossos) 

 

Por conta dessa consideração direta de como um sujeito estaria em relação 

à linguagem que tratamos especificamente de um Sujeito da linguagem. Ao longo desse 

processo de reflexão do sujeito na linguagem, o sujeito começa a ser considerado, ele 

mesmo, um sujeito constituído pela linguagem. Uma relação de dependência, para um 

existir, tem que haver o outro. Sujeito e linguagem, sendo que linguagem, por si, teria 

um sistema prévio, uma existência anterior, e dela, em sua relação de ação e reação na 

sua realização enunciativa, estaria um sujeito constituído. “É na linguagem e pela 

linguagem que o homem se constitui como sujeito” (BENVENISTE, 1976: 286). 

No desenvolvimento dessa concepção que ressalta a subjetividade na 

linguagem, o sujeito ganha um status de total vinculação e dependência com o sistema 

linguístico. Cria-se uma relação que estipula uma consideração da realidade da 

linguagem, sempre a partir de um imaginário teórico, onde estaria de um lado a questão 

da exterioridade-interioridade e, por outro lado, a própria língua(gem) como uma coisa 

(HENRY, 2013). Pela exterioridade/ interioridade, a língua como uma forma, onde seria 

inserida no cérebro dos indivíduos. O exterior comanda as determinações sociais e os 

meios físicos, e o interior as determinações psicológicas. A coisa, por outro lado, seria a 

língua(gem) no seu próprio processo de transformação histórica/teórico. 
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É esse sujeito da linguagem que se esbarra nos limites das análises 

linguísticas logicistas e empiristas ressaltadas por Pêcheux (1995[1975]) e 

exemplificadas por Indursky (1998) através da leitura das feridas narcísicas. O sujeito 

da linguagem, então, estaria submetido a um sistema de linguagem dependente ao tipo 

de epistemologia ao qual essa linguagem esta inserida.  

O limite desse sujeito esbarra no limite da própria ciência e condiz, nesse 

caso, com a necessidade de termos sempre uma certeza. Da mesma forma que o sujeito 

da ciência se crê a partir do seu próprio pensamento, a ciência em si depende de uma 

certeza de si. Uma certeza científica pode ser tão crente de si mesmo que ela exclui o ser 

pensante, aquele dependente do pensamento para existir, para ela mesma ser a verdade, 

por si mesma.  

Importante ressaltar que não se nega a existência de uma produção de 

verdades que se materializam como uma ciência e como saberes produzidos 

discursivamente. Os “objetos de pensamento” dessas ditas ciências existem e se 

materializam. Tanto que é possível para os economistas fazer cálculos de paradigmas 

financeiros que só se fizeram presentes nas relações humanas em poucos anos atrás, 

advogados são capazes de evidenciar a culpa ou a inocência de um cliente, é possível a 

história retratar de fronteiras e estados que existem simplesmente por um consenso 

social
49

 e o linguista é capaz de descrever e refletir sobre seu objeto linguístico.  

Há um objeto com o qual a ciência trabalha, em sua técnica, que permite 

uma aplicabilidade funcional e comparativa. Não se nega o sujeito da sociolinguística, 

nem o sujeito das teorias funcionalistas e nem o sujeito criativo do gerativismo. O que 

se questiona é a posição desse sujeito, ou seja, enfatizar a noção de que a produção 

desse saber científico produzido por um discurso faz parte de determinações históricas a 

partir de gestos dos sujeitos constituídos por um processo discursivo científico. 

Cabe ressaltar que esse discurso científico vai estar presente nas 

referências dos corpora dessa tese quando a ciência procurou dar conta dos temas da 

sexualidade, homossexualidade e transexualidade. Nesse caso, esse sujeito da ciência 

inserido no discurso científico como um sujeito da linguagem é tomado por certezas e 

                                                             
49

 Quando se atravessa uma fronteira, geralmente marcada por algum aspecto geológico, a mudança de 

um Estado para outro só faz sentido se o sujeito estiver inserido num consenso de que ali haveria uma 

fronteira. Mesmo assim, como podemos negar a existência material dos estados com tantas guerras, 

línguas e projetos político-econômicos? Não se tata apenas de um objeto imaginário e muito menos de 

algo idealista. 
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definições que marcam e condicionam seus corpos e históricos de rejeições, de dúvidas 

e de equívocos. 

E a partir da necessidade de deslocar as certezas, tanta da ciência, como do 

sujeito (epistêmico e linguístico), que se desenrola o que chamaremos de:  

 

Sujeito da Ideologia. 

A constituição do sujeito da ideologia ocorreu através das leituras críticas 

sobre o curso da história. O sujeito da ideologia é um sujeito criado a partir da 

preocupação com o político, ou seja, com as questões do poder. Trata-se de uma análise 

sobre o papel das teorias em um processo de transformação da vida social e política, 

iniciada a partir das leituras de Marx sobre os processos de exploração do trabalho 

industrial. 

Importante ressaltar que não podemos inculcar em Marx e Freud as 

preocupações do tempo presente. Ou seja, Sujeito, em si, é um tema discutido mais a 

partir da metade do século XX, ou seja, não estava nas preocupações de Marx (o 

trabalhador) nem de Freud (o eu). Marx traz a questão de pensar no agente da 

revolução, numa reflexão entre teoria e prática a partir de uma concepção de dominação 

e exploração com base na predominância ideológica. Freud traz o inconsciente como 

uma instância incontrolada do indivíduo. Segundo Henry (2013) “se há uma coisa que 

emerge de toda experiência analítica é que a dimensão do inconsciente, como a da 

ideologia, não é da ordem da individualidade” (HENRY, 2013: 136). 

Portanto, ambos constroem um discurso que permite um sentido de 

subversão às concepções de consciência e determinações, trazendo um pensar para o 

além do indivíduo como um corpo isolado. Ao colocar em pauta a luta de classes, o 

discurso de Marx permite a ideia de que aquilo que seria chamado futuramente de 

Sujeito da Ciência, no materialismo histórico se configura como uma “forma” a partir 

de uma constituição submetida às demandas históricas. Pêcheux (1995[1975]) utiliza 

essa leitura para reafirmar que a produção do conhecimento não está destacada da 

história, e que a ciência não se produz a partir de uma neutralidade objetiva. 

Para compreender o funcionamento do capitalismo, Marx (1996[1875]b) 

enfatiza que o erro da economia clássica seria não tirar do valor da mercadoria, sua 

forma valor que se torna valor de troca. Essa observação está na nota 119 da então obra 

citada quando se reflete sobre o valor do produto do trabalho.  
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Induz-se, então, a concepção da criação de um produto do conhecimento, 

de consenso, uma “forma” daquilo que se diz que funciona como um sujeito num 

sistema de fundamentação das relações sociais. Inclusive, para Marx, as referências à 

ideia de sujeito estão nessa automatização das “formas” (valor / mercadoria / dinheiro) 

no sistema de produção capitalista que submete o trabalhador a tais evidências num 

processo considerado como fetichista, pois trataria de um desejo a um objeto reificado 

tido como real. 

 

Por isso, para encontrar uma analogia, temos de nos deslocar à região 

nebulosa do mundo da religião. Aqui, os produtos do cérebro humano 

parecem dotados de vida própria, figuras autônomas, que mantêm 
relações entre si e com os homens. (MARX, 1996: 

198[1875]b)(sublinhado nosso) 

 

100 anos depois dessa publicação, a conceituação do termo fetichismo já 

estaria derivado como parte do funcionamento da estrutura psíquica freud-lacaniana; o 

ideologia marxista já estaria relida como um complexo destituído da concepção de falsa 

consciência a partir da dicotomia entre dominantes e dominados; e o sujeito já 

perturbava as concepções de criação livre na linguagem, autoria teórica/literária,  e 

agentes das revoluções sociais. 

A presença do termo forma, então, ganha a concepção crítica da teoria da 

linguagem onde o objeto de pensamento não se figura como um objeto real. Essa 

presença submete os imaginários do pensamento a uma estrutura simbólica de 

representação. Sendo assim, nas leituras de Pêcheux podemos aproveitar a noção de 

“forma” com noção de “forma-sujeito”, ao se referir que a produção científica é uma 

produção feita pela forma-sujeito. 

O que seria essa “forma-sujeito”
50

? Seria, segundo Pêcheux, o resultado do 

pré-construído que fundamenta a certeza do sujeito pensado como si mesmo, mas 

esquecido daquilo que o constitui. 

 

(...) modalidade na qual a “incorporação” dos elementos do 
interdiscurso (pré-construído e articulação-sustentação) pode se dar 

até o ponto de confundi-los, de modo a não haver mais demarcação 

entre o que é dito e aquilo a propósito do que isso é dito. Essa 

modalidade, que é da ficção, representa, por assim dizer, a forma 

                                                             
50 Pêcheux retoma a noção de Forma-sujeito relendo Althusser quando caracteriza a forma-sujeito como 

sendo a forma da existência histórica de qualquer indivíduo. Pêcheux indica essa releitura na nota de 

rodapé 31 da terceira parte do livro Semântica e Discurso. (PÊCHEUX, 1995: [1975]). 
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idealista pura da forma-sujeito sob suas diversas formas, da 

“reportagem”, à “literatura” e ao “pensamento criador”. (PÊCHEX, 

1995: 168[1975]) (sublinhados nossos) 

 

A constituição dessa “forma-sujeito”, precisa de uma instância produtora 

de uma ilusão de verdade. Essa instância seria tomada pelo funcionamento da ideologia, 

através das releituras de Althusser das obras de Marx. Ideologia, já reterritorializada na 

Análise do Discurso, permite a produção de certezas através de formações ideológicas 

específicas por conta de sua materialização no discurso para dar base às formações 

discursivas
51

. 

Essa ideologia, então, chamaria o sujeito a si, centrando sua imagem a um 

Eu, ciente de si e autônomo. O sujeito da ideologia, então, é esse sujeito produzido por 

um efeito da interpelação: 

 

Todo nosso trabalho encontra aqui sua determinação, pela qual a 

questão da constituição do sentido junta-se à da constituição do 
sujeito, e não de um modo marginal (por exemplo, no caso particular 

dos “rituais” ideológicos da leitura e da escrita), mas no interior da 

própria “tese central”, na figura da interpelação. (PÊCHEUX, 1995: 

153-154[1975) 

 

Essa figura da interpelação parte da retomada da máxima de que “o sujeito 

é interpelado pela ideologia”. A partir dessa premissa, os sujeitos seriam recrutados em 

suas respectivas funções sociais e crentes de si mesmos. Algo problemático, pois 

pressupõe um funcionamento lógico e pré-determinado. Não se trata, nesse caso, de 

tentar inverter a relação que liga sujeitos e seu coletivo de moralidade e valores. Estes, 

como pré-existentes, imporia uma marca ideológica no sujeito interpelado, socializando 

o indivíduo em sujeito. Ao invés de tentar inverter o sujeito livre em submetido ao seu 

coletivo, a ideia da interpelação traz a reflexão de pensar num jogo de ações que 

transformaria esse indivíduo em sujeito.  

Segundo Pêcheux, a tese da interpelação indica que o não sujeito é 

interpelado-constituído em sujeito pela Ideologia, enfatizando o problema de que o 

sujeito é desde sempre “um indivíduo interpelado em sujeito”. (PÊCHEUX, 1995:155 

[1975]). Essa tentativa de criar uma lógica na constituição do sujeito expõe o impasse 

do Sujeito da Ideologia. 

                                                             
51 Conforme mencionado no capítulo “mergulho na teoria” 
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O sujeito da ideologia, portanto, é pensado através dessa ideia da 

interpelação pela ideologia. Aquilo que chama o sujeito a pensar: “eu sou”, numa 

resposta simples a pergunta: “quem é você?” A interpelação funcionaria como um 

teatro da consciência, nas próprias palavras de Pêcheux, possível de ser observado nos 

bastidores a configuração daquilo que “se pode captar que se fala do sujeito, que se fala 

ao sujeito, antes de que o sujeito possa dizer: ‘eu falo’” (PÊCHEUX, 1995: 154[1975]). 

A interpelação pela ideologia, portanto, não resolve a constituição do 

sujeito. Ela trabalha como um funcionamento da constituição de sua “forma-sujeito”, 

através dos esquecimentos que o fazem sujeito por conta de um pré-construído. O 

funcionamento, portanto, não se dá como óbvio, mas regido por falhas, por isso a 

dificuldade em manter a formulação de que o Sujeito seria interpelado pela Ideologia. 

O interessante, para a constituição do Sujeito da Análise do Discurso, seria 

a possibilidade de pensar na “forma-sujeito” através dessa interpelação da evidência. 

Essa forma sujeito é base crítica para o próprio discurso científico, isento da 

neutralidade em seus aspectos políticos. Por outro lado, essa visão precisa trabalhar com 

os paradoxos de se tratar que toda produção discursiva (inclusive científica) é discurso 

de um sujeito não-empírico submetido a sua própria evidência da “forma sujeito”.  

Ou seja, o paradoxo é que não há prática sem sujeitos, mas também não 

são práticas dos sujeitos (PÊCHEUX, 1995[1975]). Se considerarmos uma prática como 

sendo de um sujeito, estaríamos aí esquecidos exatamente do teatro da interpelação. 

Uma complexa estrutura que tem o mérito de descolar o sujeito da ciência, mas sem 

resolver sua posição lógica, exatamente porque a lógica é um efeito dos processos 

discursivos com suas respetivas “formas-sujeitos”. 

A concepção do Sujeito da Ideologia constituído a partir da não 

neutralidade do Sujeito da Ciência, se ao mesmo tempo permitiu efeitos de sentidos nas 

posições críticas do formalismo e do logicismo, também se evidenciou como um 

problema pela sua concepção lógica. Ao determinar um sujeito interpelado, a ideologia 

levantou críticas para ela mesma, a partir do ponto em que esse sujeito pode ser lido em 

um emaranhado de processos de identificação sociológicos pulverizados em infinitas 

categorias pós-modernas. Está nesse ponto o afastamento de Foucault aos assuntos da 

ideologia
52

. 

                                                             
52 Conforme mencionado na discussão sobre os “Contornos ideológicos e a ideologofilia: a falta na 

ideologia...” 
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Ou seja, as releituras marxistas das décadas de 1960/1970 precisaram lidar 

com a não consciência de si desses sujeitos interpelados. A revolução não se 

consumava, e as estruturas não levavam a um processo de transformação consciente da 

vida política. Além disso, segundo o discurso histórico sobre esse período representado 

pelas leituras de Hobsbwam (1995), novas categorias de reinvindicações surgiam com o 

colapso do entendimento da infra-estrutura econômica como dicotomizadora das 

relações sociais. Não mais os movimentos se pautavam por demandas de direitos 

econômicos e trabalhistas, e sim agora surgiam questões identitárias que regionalizam 

cada vez mais as análises sociológicas... dentre elas, as demandas dos homossexuais e 

dos transexuais. 

O Sujeito da Ideologia, assim como o sujeito da ciência, corre o risco de 

ser interpretado como uma já-lá, quase num aspecto idealista, mas visto por dialéticas 

materialistas. Henry (2017), no seminário “A Análise do Discurso não é uma análise do 

texto
53

” no Laboratório Arquivos do Sujeito da Universidade Federal Fluminense, 

insere a discussão da problemática lógica desse Sujeito da Ideologia para enfim 

tratarmos do sujeito da Análise do discurso. Há uma falta nesse sujeito, uma falha. 

Nisso que falta, a interpelação não constitui indivíduos em sujeitos, pois os indivíduos 

já seriam sujeitos ao serem tomados pela ideologia. Segundo Henry (2017), os 

indivíduos só são tomados pela ideologia porque eles já foram tornados sujeitos com a 

linguagem
54

. 

Ora, não se trata, então, somente de um Sujeito da Ideologia. Há um além 

a ser considerado. A meu ver, isso não está numa posição lógica que considera uma 

cronologia, onde primeiro viria a linguagem com um sujeito e depois uma ideologia que 

o interpelaria para formar a “forma-sujeito”. Isso coloca o sujeito como um lógico, 

constituído como objeto identificável. 

Não estando na lógica de uma cronologia, não há um antes e um depois. 

Há instâncias. A constituição do sujeito ocorre num momento, onde atuam as instâncias 

da língua, da história e do discurso. A constituição do sujeito estaria submetida ao 

momento específico de sua enunciação, o momento em que o sujeito em si não está, 

mas apenas seria representado. Por isso, antes de chegarmos ao Sujeito da Análise do 

                                                             
53 L’analyse de discours n’est pas une analyse de texte (HENRY, 2017) 
54 Les individus sont pris dans l’idéologie parce qu’il sont déjà devenus sujets avec le langage (HENRY, 

2017) 
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Discurso, passamos a abordar aquilo que falta, que pela falta, se faz presente e se 

constitui. Trata-se do  

 

Sujeito do Inconsciente  

Trazer a temática do sujeito do inconsciente representa trazer um impasse. 

O inconsciente não está no campo da lógica, da síntese. Inconsciente, por si, é tratar de 

um incômodo, um desconforto. Porém, não se pode falar do Sujeito da Análise do 

Discurso sem pensar no Sujeito do Inconsciente. O inconsciente, sempre se referindo às 

reflexões freud-lacanianas, é o que se inscreve no Sujeito da Ideologia. É o que falha, é 

o equívoco. Podemos imaginar que o Sujeito do Inconsciente atua no instante: 

 

 O sujeito do inconsciente é pontual e evanescente, no exato momento 

em que é produzido, na sequencia, é perdido. Quando falamos, 
portanto, falamos alienados ao campo do Outro, uma alienação 

importante porque, sem ela, o sujeito não se constitui. O inconsciente, 

portanto, é da ordem da rachadura, do tropeço nessa fala alienada. 
(MARIANI, 2010: 121) 

 

Ou seja, o Sujeito do Inconsciente é o sujeito do desejo. Desejamos algo 

que não podemos alcançar e para isso precisamos simbolizar na linguagem. Há uma 

falta e por isso, as representações pelos significantes funcionam em cadeia, passando e 

se deixando significar de acordo com cada posicionamento.  

Dentro das leituras psicanalíticas, esse Sujeito não é estável, e suas 

representações dependem também dos elementos que funcionam no processo desejante. 

O sujeito na psicanálise seria dividido e essa divisão ocorreria pela sua relação com a 

linguagem através da leitura da representação pelo significante e, também, por conta 

dessa representação estar vinculada ao que é anterior ao sujeito, no Outro, ressaltando a 

ideia de que algo falta. Sobre essa relação com a falta, Lacan nos diz: 

 

(...) em torno do qual gira a dialética do advento do sujeito a seu 

próprio ser em relação ao Outro - pelo fato de que o sujeito depende 
do significante e de que o significante está primeiro no campo do 

Outro. (LACAN, 1988: 194-195[1966])(sublinhados nossos) 

 

Por algo faltar, entendemos a presença do desejo e a busca por um objeto 

causa do desejo. Esse objeto nunca é alcançado e, por isso poderíamos pensar na 

inscrição desse sujeito na linguagem. Ou seja, a possibilidade de falar passa pela falta: o 

falante, por ser faltante. Faço um jogo de sentido para exemplificar a falta pela estrutura 
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fonológica desses termos, sendo a falta do T (todo) especificando a diferença fonológica 

que compõe o falante, fal(t)ante.  

Nesse caso, esse sujeito do inconsciente também pode ser referido como 

sujeito do desejo. Por outro lado, a relação entre o sujeito e desejo não é transparente, 

não é clara. Dependendo de sua inscrição, há sua ligação com o real impossível, onde a 

simbolização do objeto do desejo não se prende ao sentido, se deixando caminhar pela 

noção de um gozo incontrolável. O sujeito do Inconsciente, portanto, não é sempre 

mencionado por essa cadeia “sujeito – do – inconsciente”.  

 

Essa perspectiva comporta colocar em questão o próprio termo sujeito, 

porque o sujeito é sempre um elemento mortificado; aliás, Lacan o 

definiu como falta-a-ser, e é por isso que ele faz entrar o corpo vivo na 

psicanálise. Ele substitui o termo sujeito por falasser, que é o contrário 
de falta-a-ser, é o sujeito mais o corpo, é o sujeito mais a substância 

gozante. (MILLER, 1998: 101) 

 

Esse sujeito da psicanálise, então, é um sujeito que vem de uma falta que o 

faz supostamente ser pela linguagem. Por essa leitura, podemos pensar no sujeito 

barrado representado pelo significante por conta da falta estrutural desse sujeito: “em 

nosso vocabulário próprio, simbolizamos por S barrado o sujeito, no que constituído 

como segundo em relação ao significante” (LACAN, 1988: 136[1966]).  

Isso permite entender o Inconsciente, no jargão lacaniano, “estruturado 

como uma linguagem”. O sujeito do inconsciente não é, ele se constitui na falta para 

então falar. Por ele faltar e desejar, ele se dá na linguagem, é o caminho do falta-a-ser 

para o fala-a-ser
55

, pois a fala o permite se supor como ser.  

 

O desejo é uma relação de ser a falta. Essa falta é, falando com 

propriedade, falta de ser. Não falta disso ou daquilo, mas sim a falta 

do ser pelo qual o ser existe. (LACAN, 2008: 280[1954-5]) 

 

Portanto não e inútil repetir que, na experiência de escrever: penso: 
"logo existo", com aspas ao redor da segunda oração, lê-se que o 

pensamento só funda o ser ao se vincular a fala, onde toda operação 

toca na essência da linguagem. (LACAN, 1998: 879[1966]c) 

 

O Sujeito do Inconsciente é forjado no discurso psicanalítico a partir do 

Sujeito da Ciência, através do suposto saber pela inversão do ser cartesiano que existe 

                                                             
55 O significante utilizado por Lacan é falasser, mas desloco o acústico para me fazer representar pela 

relação com o outro significante falta-a-ser. 
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por pensar. Indo de encontro com a constituição do Sujeito da Ideologia a partir da 

crítica a uma verdade da ciência, o Sujeito do Inconsciente também ressalta uma 

dissonância entre a verdade, língua e um suposto saber dado como um objeto por si. 

 

O aspecto paradoxal apontado pelo psicanalista francês concerne à 

atividade de operar, isto é, a psicanálise criou condições de operar 

sobre um sujeito e não sobre um homem ou indivíduo, enquanto a 
ciência, fundadora desse mesmo sujeito, não o localiza como um 

operador, mas trabalha a partir de uma concepção idealizada acerca do 

sujeito que resultará numa equivocada relação com a linguagem como 
sendo transparente. (MAIA, 2006: 207) 

 

A releitura do sujeito da certeza cartesiana traz a dúvida, um sujeito que 

não sabe de si e é falado por uma instância alheia ao seu domínio do saber. Algo fala 

por ele, ça parle, e assim o Sujeito se formaliza a partir de uma injunção Outra. Não 

mais direcionado para o consenso como seria a ideia da interpelação Ideológica, mas 

para o vacilo, o equívoco. 

Ao comparar o Sujeito da Ciência a partir do cogito cartesiano e o Sujeito 

trazido pela teoria lacaniana, Di Ambra nos diz: 

 

A visão de Lacan é totalmente outra: o sujeito é representado pelo 

significante e pela cadeia significante: isso fala freudiano e lacaniano 

e não pelo eu penso cartesiano, que é o sujeito fundado pela ciência  e 
na certeza, oposto ao sujeito da dúvida da psicanálise

56
. (DI AMBRA, 

2003: 22) 

 

Por estar inserido na linguagem para poder se deixar constituir, o Sujeito 

do Inconsciente, dependente da representação entre significantes, não se dá conta de que 

ele não é. A representação por significantes não o caracteriza como um ser, pois esse 

sujeito quando pensa, ele não é. Ele, ao pensar, está dependente de instâncias que lhe é 

exterior, condicionado ao Outro. 

 

Nós nos localizamos, posicionamo-nos como sujeito ao falar, mas não 
nos damos conta disso. O sujeito, portanto, se reconhece nessa cadeia 

articulada e o desconcerto (ou a surpresa) se dá, justamente, quando 

essa cadeia falha, quando há um tropeço na cadeia. A noção de 
inconsciente, quando articulada às categorias 

real/simbólico/imaginário de Lacan, aponta, por um lado, para a 

                                                             
56 La vision de Lacan est totalmente autre: le sujet est représenté par le signifiant et par la chaîne 

significant: ça parle freudien et lacanien et non pas je pense cartésien, que est le sujet fondé par la 

Science et dans la certitude, opposé au sujet du doute de la psychanalyse. (DI AMBRA, 2003: 22) 
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radicalidade de uma falta nessa cadeia significante – falta um 

significante que diga quem sou... ou que diga “sou isso”... − e mostra, 

por outro, que buscamos constituir sentidos o tempo todo − tentativas 
de dar consistência ao ego − por sermos marcados por esse não dito 

estrutural. (MARIANI, 2010: 121-122) 

 

Podemos ler, através dessas leituras, a ideia da formulação lacaniana de 

que o sujeito seria dependente de uma representação por significantes que marca a 

divisão do sujeito na instância do inconsciente e, desta forma, sem estar vinculado a 

instâncias de certezas ideológicas como referido na Análise do Discurso. Não se trata, 

portanto, de falar em si do Sujeito do Inconsciente quando abordamos as falhas e os 

equívocos nas Sequências Discursivas, mas se trata do atravessamento desse Sujeito 

para dar base a um gesto de interpretação dos equívocos de sentidos nos processos 

discursivos. Isso caracteriza aquilo entendido como o atravessamento da teoria da 

subjetividade psicanalítica na Análise do Discurso. 

E com essas noções dos limites de cada área do conhecimento e suas 

releituras e reterrorializações que abordaremos, por fim, o: 

 

Sujeito da Análise do Discurso 

Esse último tipo de sujeito é o sujeito dos corpora nessa tese. Vale 

ressaltar que montar um histórico dos possíveis sentidos sobre sujeitos de acordo com 

leituras teóricas específicas não os categoriza nem os limita. Nesse caso, as referências a 

essa multiplicidade de sujeitos serve para agora entendermos o sujeito da Análise do 

Discurso como uma conjunção a partir de cada falta que eles (sujeitos) estabelecem.  

O Sujeito da Análise do Discurso, portanto, é entendido como a conjunção 

do Sujeito da Ideologia e do Sujeito do Inconsciente, lembrando que ambos foram 

formulados a partir de uma concepção do cogito do Sujeito da Ciência que deu base ao 

Sujeito próprio da Linguagem. A constituição do Sujeito da Análise do Discurso passou 

pela proximidade ao Sujeito da Ideologia, a partir dos conceituais processos de 

formações ideológicas e formações discursivas. 

Refletir sobre o funcionamento do ideológico foi importante para a Análise 

do Discurso compreender a concepção de “forma-sujeito” e a questão do 

posicionamento dos sujeitos no discurso, o ponto onde o argumento constitui o 

imaginário do saber do sujeito. O ideológico é a base que funda a certeza do sujeito, é o 

que nos permite identificar o enquadramento do sujeito ao sentido já dito e a sua 

inserção no discurso. Ou seja, as influências que capturam o sujeito. 
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A Análise do Discurso, portanto, postula o sujeito como 

historicamente determinado, interpelado pela ideologia e dividido pelo 

inconsciente. O ideológico produz evidências que fazem com que o 

sujeito se aceite pleno, sem que se perceba afetado e identificado a 
determinadas práticas, constituindo-se na/pela linguagem através da 

filiação a determinadas redes de sentido. (TRAJANO, 2016: 68) 

 

Portanto, esse funcionamento não é categórico, não é linear. Não se trata 

dos autômatos do sujeito da Ciência e da Linguagem que respondem ou determinados 

pela estrutura linguística/gramatical ou utilizariam essa estrutura para um livre 

expressar. Nesse ponto, Pêcheux reconhece a necessidade de considerar as leituras do 

sujeito lido pela Psicanálise. Junto com processo discursivo, há também o processo 

desejante de um sujeito constituído pela falta.  

O Sujeito da Ideologia, portanto, foi atravessado pelo Sujeito do 

Inconsciente para permitir um entendimento daquilo que chamamos Sujeito da Análise 

do Discurso: “o que faltava no texto de 1969 era precisamente uma teoria desse 

imaginário localizada em relação ao real” (PÊCHEUX; FUCHS, 2010: 171 [1975]) 

(sublinhado nosso). 

O destaque desse último recorte poderia não nos remeter aos fundamentos 

conceituais da psicanálise lacaniana por conta dessa forma evidente da menção deles no 

texto. Não se faz referências bibliográficas, nem notas. Poderíamos pensar não se tratar 

exatamente das teorizações da psicanálise. Porém, pelo caminho teórico próprio da 

Análise do Discurso, seria possível arriscar dizer que já nessa citação há uma influência 

dos ensinos de Lacan. 

Entendo que de 1969 para 1975 seria o tempo suficiente para que as 

releituras conceituais da Análise do Discurso ganhassem cada vez mais a inscrição das 

teorias da psicanálise. Para exemplificar essa última afirmação, abordo como a teoria 

dos esquecimentos, já numa releitura dos processos de assujeitamento inicialmente 

inscritos na Análise do Discurso pelas releituras dos textos de Althusser, é formulada: é 

“o processo de interpelação-assujeitamento do sujeito, que se refere ao que J. Lacan 

designa metaforicamente pelo ´Outro´ com O maiúsculo [...]” (PÊCHEUX; FUCHS, 

2010: 177[1975]). Se antes poderíamos ter dúvida se as referências eram à teoria 

lacaniana, agora não mais. 

A partir das releituras teóricas, os conceitos lidos da teoria psicanalítica 

passam a influenciar a construção dos sentidos nas leituras conceituais da Análise do 
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Discurso. Porém, sempre contando com a característica própria de lidar com os limites 

epistemológicos de cada área do conhecimento pela qual a Análise do Discurso se 

constitui: língua, história, psicanálise. Refletindo sobre esse processo histórico das 

leituras de Pêcheux, Mariani (2013) nos diz:  

 

Seus textos iniciais, dos anos 60 e 70, são construídos com frases mais 

dogmáticas, mais longas, com raciocínios intrincados e imbricados na 

teoria materialista. Em Semântica e Discurso e em A língua 

inatingível, uma primeira mudança: a forte entrada do chiste e da 
ironia na escrita. Na terceira parte de Discurso: estrutura ou 

acontecimento, Pêcheux prossegue onde, no meu entender, Althusser 

parou. Questionando-se sobre um real próprio às disciplinas de 
interpretação, Pêcheux afirma que os efeitos desse real não podem ser 

descartados como um defeito. Ou seja, um real “que não se transmite, 

não se aprende, não se ensina, e que, no entanto, existe produzindo 
efeitos.” Não levar em conta esse real representa o risco de se cair no 

comodismo dos velhos hábitos de pensar, que encontram, em uma 

ciência régia, os caminhos que domesticam o real da língua e da 

história. (MARIANI, 2010: 124) 

 

Considerar o Sujeito da Análise do Discurso é considerar a presença de 

que há o real de cada área espistemológica que influencia os conceitos da Análise do 

Discurso: o real da história, o real da língua e o real do inconsciente.  

 

Tocar nesse triple do real da língua, da história e do inconsciente, sem 

pressupor uma teoria mais ou menos geral do objeto ‘discurso’, exige 

explorar a rede de questões que nele circulam: nossos terrenos dos 

encontros problemáticos
57

. (PÊCHEUX, 1981: 11[1980]) 

 

Real, conforme já mencionado, é o impossível que é o próprio de cada 

área. A língua como sendo não fechada e sujeita ao equívoco, a história como sendo não 

toda demarcada e genealogizada (dando sentido completo aos fatos), e o próprio 

inconsciente como o inesperado que atua no não-saber. O real da língua, da história e do 

inconsciente, então, nas leituras que simbolizam cada sentido em suas respectivas áreas, 

podem, refletindo sobre os elementos centrais das estruturas psíquicas, ser: ora aquilo 

que é excluído, mas mantem sua insistência na simbolização; ora totalmente excluído, 

retornando como um furo naquilo que foi simbolizado. 

                                                             
57 Toucher à ce triple réel de la langue, de l´histoire et de l´inconscient, sans présupposer une théorie plus 

ou moins générale de l´objet ‘discours’, cela exige d´explorer le réseau des questions qui y circulent: nos 

terrains de reencontre problématiques. (PÊCHEUX, 1981: 11[1980]) 
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A língua é um não todo e o sujeito é dividido. Os limites das considerações 

sobre o sujeito correm pelos próprios limites da língua... que é o real. O real da língua, o 

real da história e o real do inconsciente. Por isso, insisto em dizer que o pensar sujeito é 

um pensar filosófico. Devemos considerar o equívoco, as contradições, os limites 

daquilo que se aponta como um sujeito. Nesse caso, a teoria desenvolvida como 

pressuposto materialista dos processos semânticos discursivos considera exatamente a 

contradição, a dialética, a constituição permanente de um se fazer sujeito que no fundo 

ele mesmo irá se equivocar pelo atravessamento inconsciente. 

 Lidar com o impossível não impossibilita usar tais conceitos para gestos 

de interpretação. Tais considerações fazem parte para frisar exatamente a não 

totalização e estabilização daquilo que procuramos dizer, definir, concluir.  O sujeito 

dos enunciados nessa tese, se se posicionam numa posição discursiva para dar conta de 

um sentido sobre suas suposições sobre o ser, ter e amar, eles se deixam também 

atravessar pelo furo nas suas representações. 

Um gay, identificado no significante, por exemplo gay, que o representa 

para um outro significante, comportamento, não necessariamente ele se representa igual 

ao outro sujeito representados por esses mesmos significantes. A cadeia o faz 

representar, mas algo está além da linearidade dos significantes. Os sujeitos 

representados nela são atravessados por seus pontos de capturas, recalques, que 

sintomatizam suas formas de se deixarem representar. Assim um gay que pode estar 

numa mesma posição ideológica a favor de uma visão de gênero, não necessariamente 

atua simbolicamente como um outro, marcado por talvez um outro sintoma em seu 

corpo, afetado por uma outra forma de simbolização do significante gênero. 

Sem uma estabilização, sem uma definição literal. Considerando os efeitos 

do Real, aquilo que é o impossível; do Imaginário, aquilo que ratifica nossa 

imaginação; e do Simbólico, a estrutura quer permite a imaginação do real, podemos 

dizer que o sujeito, enfim, quando pensa, ele não é
58

. Quando pensamos, nada fazemos 

do que imaginar um real através de símbolos. E assim, nos deixamos levar em conflitos, 

em equívocos, dando conta de cada falta na nossa significação sendo suplementada por 

um desejo de saciar essa falta. 

Tais gestos de leituras não inviabilizam essa nossa narrativa que conta a 

história dos efeitos de sentidos na disputa pelos direitos dos homossexuais e transexuais. 

                                                             
58 Numa leitura mesmo do discurso psicanalítico lacaniano. 



105 
 

É nesse aspecto desejante, pelo furo, equívoco, que há uma repercussão naquilo que 

dizemos, pensamos. Por isso, antes de concluir essa longa parte da nossa leitura dos 

conceitos teóricos que balizam nosso atual gesto de interpretação sobre a disputa por 

direitos no discurso LGBT, explico o que quero dizer quando digo “repercussão”. 

 

3.3 – Sujeitos nos discursos e repercussão discursiva 

Ao longo da escrita nessa tese, algo repercutiu: o próprio termo 

repercussão. O decorrer da escrita poderia seguir com a opção de excluir o termo 

repercussão e substituí-lo pelo termo circulação, sendo este já conceituado na Análise 

do Discurso. Porém, essa repercussão fez um sentido, deixou que o sujeito desse 

discurso fosse representado e, portanto, vale a pena a reflexão sobre o que pode ser 

significado quando nos referimos que algo repercute. 

Não há intenção de enquadrar esse termo repercussão como um conceito 

próprio
59

, mas apenas considera-lo como um efeito, algo que surgiu por conta 

exatamente dessa tese repercutir sentidos, teorias, conceitos. Há uma assimilação 

notável com o próprio conceito de circulação, considerado um dos três momentos da 

produção do discurso: 

 

Os processos de produção do discurso implicam três momentos 
igualmente relevantes: 1. Sua constituição, a partir da memória do 

dizer, fazendo intervir o contexto histórico-ideológico mais amplo; 2. 

Sua formulação, em condições de produção e circunstâncias de 
enunciação específicas e; 3. Sua circulação que se dá em certa 

conjuntura e segundo certas condições. (ORLANDI, 2012a: 

9)(sublinhado nosso) 

 

A circulação, como diz Orlandi (2012a), é um processo além da 

constituição. A circulação se dá em certa conjuntura, e pressupõe uma circulação do 

dizer. Algo já dito, uma palavra já dita, que marca e assim circula, seja num processo 

parafrástico, seja num processo polissêmico. A circulação, portanto, está num nível 

textual, já inserido num processo discursivo que vai dar corpo material ao sentido a 

partir de sua formulação. 

                                                             
59 Apesar de não tratar como um conceito próprio, e sim como uma forma de entender o histórico dos 

efeitos de sentidos nessa tese, a ideia de repercussão discursiva não deixa de ser uma abordagem que está 

com seu sentido ainda num aspecto embrionário e será possivelmente aprofundado em futuras análises. 
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Circulação, portanto, pressupõe uma retomada. Algo é dito, e então ele 

circula. Um sentido colocado que funciona como um interdiscurso ou memória 

discursiva e assim interpela o sujeito em sua posição no discurso, quando esse sujeito se 

deixa deslizar no sentido ou procura se identificar a esse sentido. Circulação, portanto, é 

um instante que sustenta uma formação discursiva, a partir de suas formações 

ideológicas, da qual o sujeito está constituído. 

Segundo Orlandi (1996) a interpretação está presente em toda e qualquer 

manifestação da linguagem. Por conta disso, o sentido não se fecha. A história não para. 

Como o sujeito não pode parar a história, ele não pode conter o sentido. Os gestos de 

interpretação e o fato da língua não ser um todo fechada em si mesma abrem espaço 

para a circulação poder se deixar repercutir por sentidos outros. A repercussão 

discursiva afeta a circulação dos sentidos.  

Por isso num arquivo de corpus discursivo, não estamos presos ao 

significante temático da pesquisa, como nos observou Guilhaumou e Maldidier (1994). 

Ao fazer o recorte dos enunciados a partir do ser, do ter e do amar nas disputas por 

sentidos nos discursos por direitos dos homossexuais e dos transexuais, sentidos outros 

repercutem e a seleção de enunciados não ficou presa somente a grupos de 

representantes do tema em questão. 

Sentidos repercutem nas circulações dos dizeres. E assim os assuntos dos 

gêneros trans estão em discussões pedagógicas, sem necessariamente o assunto do tema 

pedagógico ser a polêmica dos gêneros e sexualidades. Assim a definição do 

homossexual não necessariamente se fecha em discussões de comportamentos e 

identificação de um outro. 

Trans, homossexuais, gênero, dentre outros, se configuram como objetos 

em seus efeitos de sentidos. Não possuem, como dizem Pêcheux (2011[1984]a), uma 

estrutura sêmica que seria aplicada numa variação de posição. Não há essência do 

sentido e por isso eles se movem por efeitos metafóricos. Nessa mobilidade, “a 

produção discursiva desses objetos ‘circularia’ entre diferentes regiões discursivas, das 

quais nenhuma pode ser considerada originária” (PÊCHEUX, 2011: 158[1984]a). Essa 

circulação, portanto, seria afetada pela repercussão de discursos outros, alimentando o 

deslizar dos sentidos numa metonímia que faz constituir o ser como um sujeito em sua 

representação pelo significante. 

A história da militância gay e trans não apenas fez circular a 

discursividade sobre essa temática, mas repercutiu sentidos inesperados, tanto 
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favoráveis como contrários. Essa repercussão se deu a partir de medos, traumas e 

reafirmações de lutas sustentando tanto as reações conservadoras, como também as 

interpelações estigmatizadoras naqueles que se deixaram representar como gays. 

Assim a repercussão discursiva auxilia na materialização dos sentidos 

pelos discursos.  O sujeito, ao repercutir suas ideias, se materializa no discurso (eu), 

dando forma aos sentidos através da língua, sua forma material. A ideia, então, se 

materializa nessa sua própria repercussão, nas diferentes formas possíveis de acordo 

com cada posição ideológica e afetação inconsciente. Ou seja, a ideia repercutida se 

torna algo, que afeta, que disputa. Ela entra em conflito e equivoca. 

A ideia de repercussão discursiva, para fundamentar um sentido 

relacionado às condições de produção de um discurso, estaria no âmbito da constituição, 

pois diz algo sobre a memória e, consequentemente, sobre o inconsciente. 

Metaforicamente, imaginemos um som que chega a nós repercutido. Nós o ouvimos, 

mas não fazemos ideia de onde vem. Pode haver paredes que repercutiram esse som e, 

por conta disso, se torna impossível a percepção da origem desse som.  

Nesse caso, há um sentido que fala por nós, que nos marcou, mas não 

fazemos ideia de onde ele vem. Esse sentido está contido no pré-construído, ele nos 

interpela, mas pelo inconsciente, não pela ideologia. A repercussão é mais a marca do 

Sujeito do Inconsciente no Sujeito da Ideologia, assim como a circulação é mais a 

marca do Sujeito da Ideologia (sentido já feito) no Sujeito do Inconsciente. 

Por ser constituída por uma leitura do inconsciente, a ideia de “repercussão 

discursiva” se diferencia da ideia de “ressonâncias interdiscursivas” (SERRANI, 1997). 

A ideia de ressonância interdiscursiva explica uma vibração no interior de um dado 

discurso em sua relação com o interdiscurso. Por esse termo, a paráfrase seria entendida 

como uma “ressonância de significação” (SERRANI, 1997: 16). 

A ideia de “ressonância interdiscursiva” foi construída a partir da reflexão 

do funcionamento da paráfrase no discurso: “Assim, entendo a paráfrase como uma 

relação semântica não-estável, que não decorre de alguma qualidade própria das frases 

que possa ser diretamente observada.” (SERRANI, 1993: 43). Através desse conceito, 

Serrani trabalha com a elaboração de “esquemas interdiscursivos de repetibilidade 

(EIR)” (SERRANI, 1993). Um gesto de análise que procura interpretar a questão da 

paráfrase no discurso, considerando a possibilidade de uma alteridade no mesmo ao 

reler Orlandi. 
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Nessa leitura de Serrani, entendemos que foi feito uma análise a partir do 

que está no texto em sua relação com os deslocamentos possíveis do sentido, afetando a 

compreensão do que seria o conceito de “paráfrase” num estudo linguístico. 

 

Tendo como antecedente a abertura proposta pela Linguística da Enunciação 

no sentido de não estudar a paráfrase desligada das operações de 

referenciação, a posição da AD foi de considerar a paráfrase como 
constitutiva dos processos de produção de efeitos de sentido (...) Uma vez 

que para a Analise do Discurso o efeito de sentido não está nas unidades em 

si mesmas, mas em sua relação, a referencialidade foi sendo entendida como 
um efeito produzido pela possibilidade de substituição. (SERRANI, 1993: 

27)(sublinhado nosso).  

 

A proposta de usar o termo “repercussão” então se desloca do sentido de 

“ressonância” por não estar vinculado ao texto ou a uma análise do vocábulo em seu 

processo semântico, seja ele entendido num processo parafrástico ou polissêmico. Por 

isso, não cabe para nós uma análise sobre repetição ou substituição.  Para o estudo com 

base na ideia de “ressonância interdiscursiva”, o Sujeito da Linguagem é um fator de 

análise, como nos diz Serrani: 

 

A meu ver, a noção de ressonância permite incluir, na própria 
conceituação da paráfrase, o sujeito da linguagem, pois ela sempre 

ressoa para alguém, tanto na dimensão dos interlocutores empíricos 

projetados no discurso (projeção para a qual é fundamental o domínio 

das formações imaginárias), quanto para a dimensão do sujeito, no 
sentido foucaultiano do termo, ou seja, o do lugar de exercício da 

função enunciativa em uma formação discursiva. (SERRANI, 1993: 

47)(sublinhado nosso) 

 

O estudo com base na ideia de “ressonância” precisa considerar o termo 

analisado como já posto no enunciado, e a partir dele efetuar um esquema de 

mapeamento e interpretação considerando os conceitos de formação discursiva e 

formação imaginária da Análise do Discurso. Considerando os três momentos 

(constituição, formulação e circulação) da produção do discurso indicados por Orlandi 

(2012a), entendo que a “ressonância” é lida a partir da circulação, pois se considera o 

termo já circulado e então interpretado através dos esquemas de repetibilidade e 

substituição.   

Por outro lado, enfatizo, no entanto, que a “repercussão” é entendida no 

momento da constituição, afetando a circulação. É o anterior, está no processo que 

Pêcheux indicou como uma crítica ilustrada do teatro da consciência (PÊCHEUX, 
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1995[1975]) ao abordar a questão da interpelação, conforme mencionado quando 

tratamos do “Sujeito da Ideologia”. 

Nesse caso, não é questão para o entendimento da “repercussão 

discursiva” se o termo ideologia, por exemplo, utilizado por Pêcheux ou por Marx é 

uma repetição. O que a ideia de repercussão indica é que algo está na produção do 

sentido, através de sentidos já dados. Um processo de produção de um sentido repercute 

em outros processos de produção do sentido, não a palavra em si. Um exemplo: a 

repercussão dos efeitos de sentidos do termo ideologia nos processos de construção 

teórica em Marx, Althusser e Pêcheux, como abordados no capítulo 2.   

Em Pêcheux, por outro lado, é possível encontrar abordagens que me 

influenciaram a pensar em “repercussão discursiva” para tratar da permanência e 

equívocos nas constituições dos discursos. Nesse caso, através das leituras em Pêcheux, 

podemos nos referir tanto a noção de “ideologia teórica” como também a noção do “pré-

construído”:  

 

O sistema de ideologias teóricas próprio a uma época histórica dada, 

com as formações discursivas que lhes são correspondentes, é, em 
última instância, determinado pelo todo complexo com dominante das 

formações ideológicas em presença (isto é, o conjunto dos aparelhos 

ideológicos de estado). Isso significa que as contradições que 
constituem o que chamamos de condições ideológicas da 

reprodução/transformação das relações de produção se repercutem, 

com deslizamentos, deslocamentos, etc.. (PÊCHEUX, 1995: 
191[1975])(sublinhado nosso).  

 

E, ao tratar da filosofia da linguagem e sua reflexão sobre efeitos no 

pensamento, Pêcheux nos diz:  

 

(...) a condição formal de um efeito de sentido cuja causa material se 

assenta, de fato, na relação dissimétrica por discrepância entre dois 

“domínios de 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. 

(PÊCHEUX, 1995: 99[1975])(sublinhado nosso) 

 

Isso quer dizer que repercussão, ao contrário da interpelação que nos faz 

ser o que somos, pode nos induzir ao equívoco, pois é algo que veio de onde nós não 

podemos saber. A interpelação é esquecida, mas a repercussão está recalcada. Algo que 
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marca nosso dizer, sem termos noção dessa marca. Assim como foi o próprio termo 

repercussão nessa tese.  

Relembrando: não tomo como base uma categorização entre interpelação e 

repercussão, apenas trato como construí o gesto de interpretação dessas instâncias ao 

refletir o Sujeito da Ideologia atravessado pelo Sujeito do Inconsciente para formalizar o 

Sujeito da Análise do Discurso. 

Repercussão discursiva, portanto, trabalha com diferentes formações 

discursivas, sem necessariamente marcar uma posição. Está no enunciado dividido 

(COURTINE, 2009), quando estamos respondendo a outro enunciado, só que sem saber 

que estamos repercutindo tal sentido nas nossas formulações operadas como respostas a 

algo do qual não sabemos quem perguntou.  

Aliada à circulação no âmbito da constituição, termos de Orlandi (2012a), 

a repercussão trabalha com uma repetição. Essa repetição não seria mapeável, ela vem 

pelo discurso do Outro, caracterizado pelo inconsciente. Se trata de uma transferência 

por conta de uma experiência (nesse caso, os processos discursivos onde se insere o 

Sujeito) para permitir a repetição pelo inconsciente. Citando Freud, Lacan nos diz: “o 

que não pode ser rememorado se repete na conduta” (LACAN, 1988: 124[1966]). 

A repercussão discursiva, por exemplo, nos permite interpretar gestos de 

produção conceitual, como foi o caso da repercussão do idealismo na teoria materialista 

em Marx; ou a filosofia na psicanálise lacaniana; a ideologia nas obras de Foucault. 

Algo que permite que sejamos aquilo que não queremos ser: um Marx Idealista? Um 

Foucault ideológico? Um Lacan filósofo?  

E assim, nessa tese, um ser que não é; ter um nome que não estava 

previsto; um amor que não uni, que equivoca o laço. Repercussões discursivas que 

permitiram tantos conflitos de sentidos, mas todos materializados na incompletude dos 

sujeitos. Sujeitos esses que se baseiam um já dito que fundamenta um saber. Assim, na 

próxima parte, analisamos esses sujeitos, com ideias de um saber a partir de discursos já 

existentes. 
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4 – O discurso: o institucional e o saber fundamentando o ser  

 

“Fiquei sabendo, pois o Senhor me revelou; 

ó Eterno, tu me fizeste entender as suas ações.” 

Jeremias 11:18 

 

O discurso envolvendo a homossexualidade e transexualidade se insere na 

discussão da questão de uma possível identificação institucional por conta não apenas 

da construção de uma autoridade/verdade, se pensarmos em termos foucaultianos, mas 

também por conta do potencial repetitivo em que os sentidos se autorizam e se 

dispersam. O sentido, então, poderia ser revelado e tido como uma verdade: dito por 

alguma instância de autoridade, a exemplo do discurso religioso.  

Nesse caso, como propus constituir um corpus tão disperso, onde a origem e 

autoria dos dizeres se perdem nas irrupções entre os cotidianos militantes e resistentes, 

o caráter de um discurso institucional, apesar de se tornar problemático por conta das 

fragilidades ao fazer tipologias e definir propriedades de um discurso, é analisado a 

partir do efeito imaginário construído em torno da leitura do institucional e como esse 

efeito atua na funcionalidade parafrástica e polissêmica dos sentidos. 

A necessidade de refletir sobre o papel das instituições e seus supostos tipos 

discursivos ocorreu pela leitura do conceito de “discurso sobre”. Esse conceito, 

desenvolvido na tese de Mariani (1996) foi pensado a partir da mediatização entre o 

objeto referenciado e o leitor. Porém, antes de aprofundar a ideia do “discurso sobre”, 

acho importante pensar no papel do que chamo de instituição, tendo como foco tanto a 

importância das limitações de designar essas entidades e seus discursos, como também 

o próprio efeito institucionalizante dos sentidos sobre o próprio ente institucional. Por 

isso, primeiramente a questão institucional será abordada no seu efeito tautológico de 

legitimação. Depois o “discurso sobre” será especificado pela demonstração do 

equívoco contido em duas situações: em se dizer “sobre algo” com base no que já foi 

dito sobre; e no efeito de objetivação que ocorre quando o próprio sujeito se coloca 

como objeto sobre o qual algo é dito. Por fim, caberá pensar no “saber sobre” que é 

criado por essas vias institucionais, mas que ganha conotações diversas de acordo com 

um cotidiano inserido numa conjuntura histórica-social. 
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4.1 – O efeito tautológico da legitimação institucional 

 Apesar das possibilidades de afirmar a pluralidade existente nas constituições 

das próprias instituições (se pensar na noção sociológica de que a diversidade dos 

indivíduos enfraquece homogeneidade), e na constituição dos discursos institucionais 

(se pensar na teoria da Análise do Discurso que ressalta as falhas, incompletudes, a 

porosidade das Formações Discursivas), tanto a Sociologia como a Análise do Discurso 

mantém a ideia do institucional para construir um paradigma interpretativo de suas 

análises. 

O que as críticas, da Sociologia e da Análise do Discurso, enfatizam é a 

necessidade de perceber a pluralidade. Porém, pensar na pluralidade não torna possível, 

dependendo do objeto proposto para análise, desconsiderar a existência de um 

determinante institucional no funcionamento tanto das práticas sociais como das 

constituições discursivas. 

Se pensarmos no saber no discurso sociológico, o conceito de instituição é 

pertinente para pensar a estruturação social, ou para identificar padrões de coletividade, 

ou para refletir sobre instâncias de assujeitamento. Para a Análise do Discurso, o 

conceito de instituição serviu, de um lado, para criticar (com base na noção do efeito 

imaginário e sócio-disciplinarizador) as tipificações dos padrões discursivos a partir de 

instituições determinadas, mas, por outro lado, precisou manter a existência de um fio 

de sentidos institucional baseado exatamente no quesito imaginário tomado com um 

sustentáculo de um saber prévio. 

A evidência constatada nos dizeres relacionados a uma possível identificação 

institucional é entendida, nos termos da Análise do Discurso, como um “efeito de 

reconhecimento: ‘todo mundo sabe’ (ou se não sabe, deveria saber) o que é uma escola, 

um jornal, uma igreja” (MARIANI, 1996: 77). Ao ressaltar que esse saber passa por um 

efeito de sentido, construído socialmente com base em valores históricos e ideológicos, 

a Análise do Discurso permitiu o distanciamento a determinações fixas. Desta forma, a 

análise não deve se basear numa concepção prévia de uma tipologia que determina um 

dizer de dentro e um dizer de fora, ou cristalizar os lugares institucionais como reflexo 

da própria concepção institucional (quando se considera, por exemplo, a existência de 

um discurso religioso católico como reflexo determinante da Igreja Católica). Como nos 

diz Mariani: 
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A compreensão do funcionamento de um discurso institucional, desse modo, 

não permanece restrita a uma correlação mecânica entre o que se diz e um 

lugar institucional correspondente, nem a uma concepção fixista da 
instituição, impedindo uma leitura crítica da sua forma de existência 

histórica. (MARIANI, 1999:49) 

 

Porém, o que quero dizer de discurso institucional? Se há tanta crítica em 

questão, as coisas não são tão óbvias como imaginamos (fruto do próprio efeito de 

reconhecimento). O conceito de instituição traz necessidade de delimitar o que está 

sendo referido. Seria instituição similar a grupo social ou associação? Vejamos. Fichter 

(1973) conceitua grupo social como: 

 

uma coletividade identificável, estruturada, contínua, de pessoas 

sociais que desempenham papéis recíprocos, segundo determinadas 

normas, interesses e valores sociais, para a consecução de objetivos 

comuns. (FICHTER, 1973: 140)  

 

Já a instituição seria definida como: 

 

uma estrutura relativamente permanente de padrões, papéis e relações 

que os indivíduos realizam segundo determinadas formas sancionadas 
e unificadas, com objetivo de satisfazer necessidades sociais básicas. 

(FICHTER, 1973: 297)  

 

Essas conceituações do ponto de vista do discurso sociológico costumam 

conotar um caráter mais generalizante para Instituição e mais específico para 

Associação. Se pensar nos grupos sociais, a situação tende a ser mais vaga, pois essa 

conceituação retira o caráter regulatório da suposta hierarquia institucional e os 

entendem como uma formação coletiva espontânea. Instituição pressupõe normas, 

metas, propósitos e sua forma estrutural, que seria material ou imaterial (equipamentos, 

símbolos, pessoas), para sustentar seus pressupostos (LAKATOS & MARCONI, 1999). 

Se considerarmos esse caráter generalizante, as instituições sociais seriam: família; 

igreja; estado; empresa; e escola. Já as associações teriam um caráter de limitação e 

especificidade, englobariam, por exemplo, clubes; sociedades secretas; e associações 

patronais ou de trabalhadores (sindicatos). 

Sem intencionar aprofundar tanto nessas definições sociológicas, podemos 

refletir um pouco no uso dessas definições no próprio funcionamento referencial desses 

conceitos na teoria. Um deputado (estado), militante pelos direitos dos homossexuais 
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(grupos), representado por ONGs (associação) se encaixa numa posição institucional? E 

quando acabar o mandato dele? Ele teria apenas a posição de grupo e de associado? 

Observemos um parecer judiciário sobre um caso de ofensa envolvendo o 

Deputado Jair Bolsonaro, condenado a pagar R$150 mil reais ao FDDD (Fundo de 

Defesa dos Direitos Difusos) por danos morais. O caso se refere a críticas que o 

deputado fez a comunidade (grupo social?) LGBT em programa televiso. Segundo a 

matéria jornalística
60

, a juíza Luciana Santos Teixeira desconsiderou a prerrogativa da 

imunidade parlamentar do deputado pois: 

 

SD3: Em que pese o réu ter sido identificado no programa televisivo 

como deputado, suas declarações foram a respeito de seus sentimentos 

como cidadão, tiveram cunho pessoal – e não institucional. (Notícia 

do site UOL, repostada no grupo do Facebook “todos contra 
homofobia” sobre a condenação de um deputado sobre ofensas aos 

homossexuais. O recorte é sobre o parecer do juiz, em abril de 2015) 

(sublinhado nosso) 

 

Se formos para um uso cotidiano e informal sobre referências a entidades 

institucionais, a situação ganha contornos mais interessantes. Imaginem uma torcida de 

time de futebol. Seria a tipologia dos clubes uma empresa? E um clube específico uma 

associação? Como fica o torcedor? Ou o próprio jogador? O que quero ressaltar é que os 

conceitos servem para esquematizarmos tipos para nos possibilitar refletir sobre coisas, 

mas não devemos deixar de lado que essas coisas possuem uma dinâmica que escapam 

as formas conceituais. As escapatórias das formas conceituais, na Análise do Discurso, 

são as impossibilidades de língua de atingir o real, o que nos permite retomar tanto a 

ideia de não-simetria entre o pensamento e o real, como também  a capacidade da 

linguagem de nos permitir falar seriamente sobre coisas que existem só no pensamento.   

Como fica, então, a delimitação do que seria uma fala típica de uma 

instituição? Se o próprio conceito de instituição demonstra uma dispersão inerente no 

real, associar um tipo de fala a esse conceito disperso e confuso torna a situação mais 

problemática ainda. No próprio parecer judiciário do caso do deputado condenado por 

danos morais (SD3), o cunho institucional seria diferente do cunho citadino. A fala dele 

seria institucional somente quando ele estivesse nas suas reais atividades parlamentares? 

Dentro de um quadro esquemático e identificatório, essas categorias fazem sentido, mas 

                                                             
60 http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/04/13/bolsonaro-e-condenado-a-pagar-r-150-

mil-por-declaracoes-contra-gays.htm 
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como separar a atuação desse deputado como cidadão, se seus votos e discursos na 

câmara dos deputados representam seus valores e suas crenças sociais? 

Se pensarmos numa representação jurídica de uma instituição, há um efeito 

subjetivante de uma entidade coletiva. Seria uma empresa produtora de um jornal, por 

exemplo, um sujeito discursivo? Sem dúvida podemos considerar sua composição 

coletiva sendo capaz de gerar uma identidade a tal instituição, e, dessa forma, permite 

uma tendência enunciativa que condiz com um ordenamento de uma Formação 

Discursiva (já que nesse pressuposto do pertencimento ao grupo se efetivam as 

permissões e proibições do dizer), mesmo com suas possíveis heterogeneidades.  

Por outro lado, como afirma Mariani (1996) ao analisar o discurso jornalístico 

político que se constituiu sobre o Partido Comunista Brasileiro, não podemos negar o 

processo histórico da forma como a própria instituição se discursiviza. O problema 

dessa visão sociologizada da instituição – determinada por tipos pré estabelecidos e 

categorizados – é a busca por discursos correspondentes aos lugares institucionais. Se o 

analista se deixar levar por essa categorização, ele corre o risco de não perceber as 

diferenças contidas na existência da instituição. A forma encontrada para resolver esse 

problema (uma categoria pouco categorizada) é a busca pelo funcionamento do próprio 

processo institucional. O tipo do qual o analista se dispõe deve ser integrado à situação 

da realização do ato. Assim se estabelece mais uma falha, que nesse caso é: a falha do 

poder totalizante da instituição. Essa falha permite a fluidez discursiva e interferências 

nas pretensões ideologizadas. 

Assim, portanto, entendemos como o processo histórico da constituição 

discursiva de uma instituição alimenta uma formação imaginária sobre a tal instituição. 

O efeito tautológico criado nas reiterações dos imaginários tanto da suposta 

homogeneidade institucional como da suposta identificação dos sujeitos a tal 

homogeneidade reafirma o próprio caráter estabilizador dos sentidos por via 

institucional. 

 

O processo histórico de naturalização das instituições e dos sentidos 

funciona de forma a torna-los ‘evidentes’, legítimos e necessários; da 
mesma forma, ao longo do tempo, passa-se a considerar como naturais 

os discursos que delas emanam, bem como os comportamentos a elas 

associados (MARIANI, 1999:51) 

 

O que se quer dizer do efeito tautológico é uma observação a partir da reflexão 

de como o “discurso sobre” é capaz de institucionalizar os sentidos (MARIANI, 1996). 
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O “falar sobre” torna objeto aquilo sobre o qual se fala. Esse falar pressupõe saberes já 

existentes e se liga a uma memória de sentidos já estabelecida e supostamente 

homogeneizada. Isso reforça a produção de evidência entre o objeto de pensamento e o 

suposto objeto real, conforme analisado no primeiro e segundo capítulo.  

Sendo assim, o sentido fica institucionalizado através das repetições 

previamente legitimadas, sendo possível passar de um enunciador a outro mantendo a 

autoridade daquilo sobre o que já foi dito por alguém (ou instituição) supostamente 

autorizado. Ou seja, o “discurso sobre” se legitima por si mesmo. Por esse motivo o 

falar sobre o discurso institucional cria uma tipologia tendo como base a própria noção 

imaginária da instituição. Temos, então, esse efeito tautológico. Nas Sequências 

Discursivas a seguir, é possível observar uma demanda perante possíveis 

enquadramentos institucionais, envolvendo um militante e um representante político.  

 

SD4: É necessário refletir sobre nosso discurso e compreender que 

cada ser humano tem a liberdade de ser da maneira que deseja e se 

identifica. (Postagem no Grupo do Facebook “Todos contra 
homofobia”, referente à necessidade de melhorar a autoestima dos 

gays com comportamentos afeminados, em fevereiro de 2014) 

(sublinhados nossos) 

 
SD5: É preciso exibi-lo (beijo gay) no último capítulo. Do contrário, a 

oportunidade cairá de maduro e a Globo terá perdido o trem da 

história. (Postagem do então deputado Jean Whyllis na campanha para 
a exibição de um beijo entre personagens homossexuais numa tele 

novela em prol da auto estima dos homossexuais, em Janeiro de 2014) 

(sublinhado nosso) 

 

Na primeira SD temos um sujeito numa posição militante pela melhoria da 

autoestima dos homossexuais que agem de forma feminina. Na segunda, temos a fala de 

um representante político eleito para a câmara dos deputados fazendo campanha na rede 

social facebook em prol daquilo que ele considera ser importante para o causa LGBT. 

Ambos ressaltam a necessidade do incentivo à criação de condições favoráveis para que 

a homossexualidade seja significada de acordo com suas posições políticas e 

ideológicas. 

Ou seja, está em jogo um amplo paradigma de categorizações e imaginários de 

identidades sociais que afetam não só o militante político, mas também o teórico 

(militante) que reflete sobre as ações desses sujeitos, esteja ele numa posição 

institucional ou não. Militância, identidades, projetos afirmativos e busca de criações de 

condições materiais fazem parte de um imaginário contido tanto no discurso 



117 
 

interpretativo das ações coletivas como também no discurso de militantes e 

representantes políticos. 

Para que estaria fazendo tantas voltas para tratar dessas críticas? Essa pergunta 

torna-se necessária pela proposta de pensar para o além-institucional. Os processos 

discursivos analisados nessa tese não devem ser vistos como pertencentes a uma filiação 

de sentidos com base institucional. A plataforma de seleção dos enunciados, o facebook, 

não é uma instituição que propaga um saber, pois as disputas dos sentidos se 

materializam nesse veículo de transmissão discursiva. Mas, e os sujeitos das postagens?  

Se o facebook não detém o controle do que é publicado, é possível que sujeitos 

individuais ou coletivos se deixem levar pela ilusão de tomar para si a produção das 

publicações. Nesse caso, se fosse analisar especificamente um desses sujeitos, entraria 

nos paradigmas metodológicos da necessidade de refletir sobre a existência do tal fio de 

sentidos institucional, mesmo tendo como base todas suas condições de existência 

histórica que amenizam a noção de escolhas e propriedades dos dizeres. 

Não pretendo negar totalmente a instituição, mas considerar especificamente a 

noção epistemológica da realidade ser uma construção discursiva, seja em termos 

foucaultinaos, pêcheuxtianos ou lacanianos. A linguagem como um fator simbólico da 

construção da realidade e da ilusão de representação do mundo é, ela mesma, um dos 

fatores determinantes para se pensar o além-institucional na análise dos enunciados 

nessa tese.  

Se a heterogeneidade é um fundamento das relações sociais, e o próprio 

discurso institucional é um produto imaginário de tipologias constituídas historicamente 

e, por isso mesmo, materializados por conta da sua própria idealização (tanto no 

discurso científico, como no discurso popular), posso levar em consideração que o fio 

de sentidos do corpus analisados está pulverizado nas diversas cadeias sociais e 

possuem uma constituição parafrástica extra-institucional. 

  

SD2: Minha opinião sobre o polêmico beijo gay: Foi necessário sim. 
Não gostei, confesso! Mas os atores conseguiram convencer que 

estavam apaixonados. Acho o homossexualismo (sic) bizarro e 

inadmissível, mas o amor é um sentimento verdadeiro e o beijo 

afetuoso só ratifica isso. Talvez se o beijo fosse de língua como nos 
filmes "Cazuza" e "Madame Satã" o meu comentário seria outro. (Em 

fevereiro de 2014, rede social Facebook, recorte de um perfil privado) 

 

SD1: Professor, eu faço isso por ser viado (sic) 
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Não se trata de perceber uma fala destoante de uma suposta autorização do 

dizer condizente com uma determinada instituição apenas como um processo de falha 

do sistema de ideologias ou resistência do sujeito. Trata-se de imaginar que esses 

sujeitos múltiplos e dispersos em sua própria unicidade (seja no indivíduo ou em uma 

instituição) se repercutem na própria disputa por sentidos e no confronto entre as 

diversas formações imaginárias que alimentam os processos de identificação e da 

construção de uma tomada de consciência ontológicas e deontológicas em um único 

suposto-ser.  

O fio de sentidos nos enunciados analisados tem como pressuposto a junção 

conflituosa de ideias no uso de palavras, repercutidas como paráfrases em seu equívoco 

constitutivo. O sujeito estaria dizendo algo que supostamente contradiz sua possível 

filiação ideológica – uma defesa da identidade homossexual, por exemplo. Ou seja, é o 

sujeito que se identifica com algo, mas diz algo de sua contra-identificação (um conflito 

identitário, se considerarmos termos sociológicos). Algo repercute. A possível 

polissemia dessas palavras ocorreria nesse processo de junção de sentidos opostos por 

esse processo de identificação dúbio, fraco e conflituoso inerente à própria subjetivação 

dos indivíduos nas contradições sociais. 

A relação entre paráfrase e polissemia não é considerada como estanque nos 

termos da Análise do Discurso. Tudo é um processo, inclusive o sentido da repetição e 

deslocamento. O ponto específico onde uma paráfrase se torna uma polissemia não cabe 

ao analista determinar, mas sim refletir sobre essas passagens de um ponto a outro. O 

sujeito conflituoso exposto no parágrafo anterior indica os limites das fronteiras desses 

conceitos linguísticos.  

Orlandi (1996 e 1999) mostra como o sujeito não tem acesso ao modo como os 

sentidos se constituem nele. Ao tratar das formas de repetição, Orlandi (1999) ressalta o 

tipo de repetição chamada de histórica, própria do deslocamento. Segundo a autora, essa 

repetição histórica:  

 

(...) historiciza o dizer e o sujeito, fazendo fluir o discurso, nos seus 

percursos, trabalhando o equívoco, a falha, atravessando as evidências 
do imaginário e fazendo o irrealizável irromper no já estabelecido. 

(ORLANDI, 1999: 54)  
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Afetado pela memória, pelo inconsciente, pelas suas filiações e pelos já-ditos 

historicizados num cotidiano específico, o falante não é capaz de conter o conteúdo e 

muito menos de parar a história. Há a repercussão. 

Quando fazemos análise em um processo discursivo marcado enfaticamente 

e/ou por uma posição ideológica e/ou por supostos padrões institucionais, se torna 

possível traçar uma regularidade, um caminho ou uma determinação. Por outro lado, 

quando não há essa regularidade? Quando a identificação se torna duvidosa? Cabe 

categorizar essa fala a um padrão prévio? Colocar como uma exceção, ou como uma 

própria nova estruturação discursiva se pensar no conceito de “acontecimento no 

discurso” (PÊCHEUX, 1990b)? Nem sempre, e nem podemos dizer se os casos de 

multiplicidades de fios de sentidos num mesmo dizer correspondem a uma exceção, 

pois não é a proposta quantificar tais casos. 

O que vale, nessa argumentação, é reafirmar a não intenção de determinar uma 

origem autoral ou institucional dos recortes discursivos. Ao tirar um enunciado do 

grupo “todos contra homofobia, lesbofobia e transfobia”, não estou falando do grupo. 

Ao tirar um enunciado da publicação de um jornal postado numa discussão do grupo em 

questão, também não é necessário categorizar esse discurso como sendo institucional. 

Ao selecionar uma postagem de um sujeito individual (militante de uma ONG, 

jornalista ou leitor de um jornal X, representante político de um partido tal, ou membro 

de uma igreja Y) não necessariamente preciso arqueologizar a origens dos sentidos 

retratados. Ao fazer tal seleção, exponho o jogo dos sentidos no tempo próprio 

proporcionado tanto pela plataforma da rede social como pela conflituosa polaridade 

discursiva que se instaura na temática dos direitos homossexuais. É o jogo e o conflito 

que interessam nesta análise para tratar da maleável, faltosa e incompleta subjetivação 

dos sujeitos na militância, na resistência e no suposto descompromisso observador que 

legitima ou fragiliza os sentidos sem querer querendo. 

 

4.2 – O discurso sobre sobre: o equívoco  

As legitimações ou resistência presentes nas constituições dos sentidos 

possuem um caráter repetidor. A forma de enunciar, como vimos, é capaz de se auto-

validar pela repetição proporcionada. Desta forma, os canais por onde esses enunciados 

circulam podem ser determinados por uma relação de autoridade, que por sua vez atinge 

uma feição autoritária quando é capaz de enfraquecer os sentidos opostos. 
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A maneira de analisar a produção de sentidos é um ponto essencial para a 

compreensão da produção discursiva. O fato de um sentido prevalecer sobre os demais 

demonstra uma recorrência, não uma verdade literal sobre o que está sendo dito. Aliada 

a recorrência, há uma conjuntura propícia para a consagração e divulgação da 

significação majoritária. Essa conjuntura favorável contribui para o estabelecimento de 

um consenso, que repercute na produção e recepção de enunciados por leitores 

previamente enquadrados na significação em questão. Esse consenso permite o 

estabelecimento da “língua do vento” de Pêcheux (2004[1981]) e pode ser também 

compreendido como “senso comum”, conforme abordado por Lagazzi (1987). 

Uma conjuntura, por mais que contribua para manter uma permanência no 

processo de significação, também permite uma oposição a esse processo e um próprio 

deslizamento dos sentidos de acordo com as alterações das condições discursivas. A 

ideia do deslizamento pressupõe não a oposição, mas a adaptação do sentido 

hegemônico às novas configurações sociais sem perder a proposição anterior.  

O pensar conservador sobre a homossexualidade e transexualidade ainda nos 

patamares negativos de aberrações se encaixam em sentidos já institucionalizados, 

entendidos por meio de uma memória discursiva tanto no discurso médico como no 

discurso jornalístico, sentidos esses instituídos como um saber. A autoridade 

institucional de se dizer sobre o gay e o trans marca suas evidências, considerando 

inclusive o saber teórico, como veremos principalmente na questão do transexual.  

Mesmo que no início do século XXI o discurso institucional não legitime mais 

as associações de sentido entre gays a doenças
61

 (considerando a postura dos Conselhos 

de Psicologia no caso da cura gay e o próprio enfraquecimento da noção de grupo de 

risco ainda na década de 1980), ainda há resquícios desses saberes (que será abordado 

mais a frente), principalmente se pensarmos no discurso contrário aos direitos civis dos 

homossexuais em setores religiosos. Assim, o primeiro equívoco proposto é 

demonstrado: o dizer sobre com base no que já foi dito sobre. Memória, história, objeto 

e sentidos se entrelaçam e permitem que o sujeito acabe falando o que ele não quis 

dizer. 

 

SD2: Acho o homossexualismo bizarro e inadmissível, mas o amor é 

um sentimento verdadeiro e o beijo afetuoso só ratifica isso.  

 

                                                             
61 Enquanto o trans ainda é considerado uma forma de patologia 
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Nesse recorte, a posição do sujeito se enquadra numa posição a princípio 

conservadora – não gostar de gays – e ainda os considerar como aberrações. Por outro 

lado, se processa uma intensa discursivização dos direitos homossexuais e a televisão 

com suas telenovelas contribuem para esse se por a dizer. 

 

SD6: Ora, a homossexualidade só é invejável se for aproveitada! 

Envelhecer com o mesmo parceiro, criando gatos numa casinha com 

cercas brancas é uma opção maravilhosa, pois felicidade não tem 

receita. Entretanto, é só mais uma opção. A beleza da diversidade é a 
liberdade de escolha, e adequar-se a um padrão considerado 

“respeitável” não significa ser superior a quem pensa diferente. Ser 

um “gay limpinho” é bom, mas ser “bicha destruidora” também. 
(Texto divulgado no grupo do facebook “homofobia não”, publicado 

em agosto de 2014, referente a questão da defesa do jeito afeminado 

em homossexuais designados como homens)(sublinhado nosso)  
 

 Entre as sequências discursivas 2 e 6, a diferença marcante é a posição do 

sujeito e sua relação com a memória discursiva. Se no primeiro ainda há resquícios de 

saberes relacionados ao possível caráter negativo da homossexualidade como algo 

danoso, a segunda opinião sobre a homossexualidade já demonstra a memória da 

possível aceitação social sobre a homossexualidade. Essa possível aceitação é 

expressada, por exemplo, na representação dos personagens gays padronizados nas 

novelas – comportamentos, vestimentas e classe social adequada a elite branca, 

burguesa e heterossexual. 

É assim que um discurso sobre permite o falar sobre. O homossexual se diz 

pelo que dizem dele (SOARES, 2006). Nesse caso, há o segundo equívoco que o 

discurso sobre proporciona: o sujeito que fala sobre si mesmo se coloca como objeto 

com base no que já foi dito sobre ele. Isso ocorre da mesma forma que os sujeitos se 

permitem dizer sobre as coisas já-ditas. 

Ressaltamos dois equívocos proporcionados pelo “discurso sobre sobre”: um é 

baseado nas condições de produção do discurso e o equívoco se materializa na língua. 

São os equívocos apoiados em uma opinião contrária para dizer algo favorável, como 

demonstrado na SD2. Nesse equívoco também trabalha o Sujeito do Inconsciente com o 

ato falho, materializando na língua aquilo que escapa do seu dizer. 

Por outro lado, há o equívoco do “discurso sobre sobre” que não fica explícito 

na sintaxe, mas escapa ao sentido. Ser a bicha destruidora é bom também, assim como o 

gay limpinho. Nesse caso, o sujo e o limpo, oposição. O sentido está encaixado na 

sintaxe, mas trabalha-se com a evidência de que a bicha destruidora não seria limpa, já 
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que ela se coloca em oposição ao gay limpinho. Entendo com isso o efeito da 

“repercussão discursiva” do sentido negativo, na fala que se propõe positiva. 

Para discorremos nesse gesto de leitura analisando o sentido negativo de um 

termo para o positivo, consideramos que deslocamentos dos sentidos dependem da 

forma como o sujeito materializa o sentido ao fazer sua formulação. Nesse caso da SD6, 

o usos das aspas nos termos “gay limpinho” e “bicha destruidora” alimenta o efeito de 

sentido de leitura de uma repercussão discursiva.  

Authier-Revuz (2004) reflete sobre o uso das aspas como uma forma de 

inscrição de um outro no discurso, indicando uma “heterogeneidade explícita”. Por 

conta disso, o uso das aspas empregada pelo sujeito do enunciado da SD6 nos faz 

questionar como esse termo constitui esse sujeito no discurso. A bicha destruidora e o 

gay limpinho entre aspas marcam que esses termos possuem uma significação não-óbvia 

para esse sujeito, apontando um destaque na linearidade de seu discurso. Trata-se de 

significar o termo bicha destruidora como uma representação do que também é válido, 

se igualando com o gay limpinho, mas o uso das aspas aponta que não necessariamente 

tais termos serviriam exatamente para representar o que o sujeito realmente quer dizer. 

As aspas possibilitam entender que para expressar o que se queria dizer, a palavra em si 

não satisfazia sua enunciação. Ao recorrer a outras instâncias, o sujeito não só deixou 

explícito o outro, como também apontou para a busca de algo que satisfizesse sua 

necessidade do dizer, abrindo a possibilidade do equívoco não marcado na sintaxe. 

Mesmo com o a marcação explícita das aspas, Authier-Revuz (2004) também 

reconhece a presença não explícita desse outro:  

 

Partindo das formas marcadas que atribuem ao outro um lugar 
linguisticamente descritível, claramente delimitando no discurso, 

passando pelo continuum das formas recuperáveis da presença do 

outro no discurso, chega-se, inevitavelmente, à presença do outro – às 

palavras dos outros, às outras palavras – em toda parte sempre 
presentes no discurso, não dependente de uma abordagem linguística. 

(AUTHIER-REVUZ, 2004: 21)(sublinhado nosso) 

  

O sujeito então, ao colocar aspas, alude a presença de outros dizeres que 

impuseram o uso de um termo para representar alguma coisa. Esse outro dizer, por um 

lado, pode ser entendido pelo funcionamento de outros textos ou enunciados já ditos. 

Por outro lado, também entendemos que esse outro dizer aponta para uma “repercussão 
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discursiva”, já que algo além do explícito e do mapeável está representando esse sujeito 

no discurso.  

Assim lemos um tipo de equívoco entendido somente no sentido do que é dito, 

e não necessariamente um equívoco marcado na sintaxe da frase, explícito. Do possível 

sentido negativo do termo bicha destruidora para o positivo da aceitação de um 

comportamento, um histórico de sentidos e uma afetação, explícita nas aspas, de que 

esse termo não necessariamente contemplou o que o sujeito queria dizer. No corpo do 

sentido, o termo, mesmo não contemplando o dizer ao ser formulado com a marcação 

das aspas, se fez presente como sendo aquilo que constituiu o sujeito no enunciado. 

 Desta forma, entendemos um funcionamento do sentido em que se aceita o 

estigma da exclusão para se afirmar nele, trabalhando a identidade na exclusão, assim 

como foi feito na SD1: “faço isso por ser assim”. Diferente da ressignificação da 

palavra gay, que poder deslizar no sentido do negativo para o positivo, a bicha 

destruidora e o faço isso por ser assim mantem-se no negativo a partir de ideia de 

destruição, baderna. É como se estivéssemos afirmando que o errado está certo 

também, e isso fazendo um sentido no dizer do sujeito. 

Se a homossexualidade e a transexualidade são as coisas a serem ditas, elas 

entram, intrinsicamente, nessa associação aos dizeres sobre. Esses dizeres sobre essa 

coisa estão num processo conflituoso que possibilita com mais facilidade os 

deslizamentos e repercussão dos sentidos, tendo em vista que o sentido sobre o gay e o 

trans é baseado no sentido hegemônico da normatividade heterossexual (com base na 

crítica ao comportamento afeminado pelos próprios homossexuais).   

A conjuntura atual não está predominada sobre um sentido fortemente 

institucionalizado, por conta da possibilidade da disputa possível nos diversos 

posicionamentos sobre o assunto homossexualidade. Isso permite a maior dispersão dos 

“discursos sobre” o homossexual e o transexual e advém o equívoco do próprio gay se 

objetivizar (se tornar objeto do dizer) ao falar sobre ele mesmo com base no que dizem 

sobre ele no seu próprio discurso em que seus direitos e identidades são defendidos. É o 

“discurso sobre ‘sobre’”. 

Esse processo dos dizeres, difundidos num cotidiano baseado em tantos 

“discursos sobre” cria um “saber”. É o saber que é repassado, e faz parte da 

institucionalização dos sentidos. É o saber que se inscreve nos discursos sobre. 
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4.3 – O saber sobre  

A tese de Fedatto (2011) propõe uma astuciosa percepção das consequências 

da intrincada relação entre a forma, o saber e o cotidiano. Compreender os modos da 

inscrição do saber nos discursos sobre a cidade é o objetivo de sua tese. A constituição 

dos saberes ocorreria na sua feição institucional, a partir de planos e ordenamentos em 

uma dada organização social. As escolhas sobre as construções, os tipos de escolas e 

funções das universidades, por exemplo, fazem parte dessa constituição de um saber.  

Por outro lado, há o saber do cotidiano, que contribui para institucionalizar os 

saberes institucionais. O papel do cotidiano é valorizado como uma ferramenta que 

“reorganiza o lugar de onde se produz o discurso” (CERTAU, 1980: 64 apud 

FEDATTO, 2011: 24). Uma perspectiva de bola de neve, ou seja, uma metáfora 

relacionada à situação exemplificada nas sucessivas institucionalizações dos sentidos já 

mencionadas. As vivências dispersas e desprendidas do controle direto (mas mantendo a 

insistência pelo inconsciente) das instituições não impedem a proliferação de saberes 

para além do planejado, instituindo novas maneiras de compreensões e difusões. Onde 

estaria, então, a unidade? A construção de um saber nacional, por exemplo? 

A unidade é a inter-relação entre esses saberes (institucional e cotidiano). É o 

item que permite ligar a linguagem com o espaço, o simbólico com o histórico. Para 

incremento dessa inferência sobre a constituição de uma unidade fluída dos saberes, 

retoma-se a importância do ordinário e a distinção entre saber e teoria. O saber seria o 

inculto, o estético, o cognitivo, enquanto a teoria é a contemplação: fazer a reflexão. O 

saber cotidiano disperso e múltiplo pode ser apreendido na própria acepção teórica 

correspondente à “historicização cotidiana dos processos de produção do saber no 

espaço” (FEDATTO, 2011: 24).  

A materialidade urbana é retratada por seu aspecto simbólico. Pelo cotidiano, 

as construções, por exemplo, ganham seus efeitos de localização tanto numa concepção 

memorialista e emocional como também numa concepção de ponto de referência 

espacial. As tensões se estabelecem nas disputas entre originalidade ou tradição, entre a 

inovação e a preservação. Nessa disputa, os referenciais simbólicos se destacam e o 

conhecimento implícito dos arquivos, patrimônios e monumentos dialogam com as 

forças de mudanças. Nessa relação entre o cotidiano e o institucional, o deslize dos 

sentidos pode ser entendido. Através dele (deslize), o “não sentido” passa para o 

“sentido” (PÊCHEUX, 1990a). 



125 
 

Uma ação de militância pelo reconhecimento da aceitação da 

homossexualidade e transexualidade lidou com uma situação imaginariamente estável 

para depois desestabilizar os sujeitos em suas posições de conforto sobre um saber, 

exigindo, desta forma, o deslize do não sentido para o sentido. Uma ação divulgada no 

perfil do grupo “todos contra a homofobia” mostra uma suposta frequência de rádio que 

só seria ouvida por homossexuais. Nessa atividade, desenvolvida pelo portal online Mix 

Brasil, cria-se um suposto saber sobre a descoberta de uma frequência sonora percebida 

somente por gays. A atividade se passa em todo um cenário específico criado como um 

simulacro de um aspecto cotidiano de taxista e passageiros. 

Durante a viagem, uma rádio qualquer, já sintonizada pelo taxista, informa 

sobre a tal descoberta feita por pesquisadores de Cambridge (a universidade da 

Inglaterra, da cidade homônima). Movimenta-se nesse momento todo um “suposto 

saber” já instaurado e autorizado sobre a seriedade da informação. Esse suposto saber 

da autoridade de quem vai passar a informação processa outros supostos saberes num 

efeito de repercussão, ocultos, da incerteza, mexendo com um imaginário do impossível 

que a ciência seria capaz de alcançar. A princípio, nesse cotidiano da viagem de táxi, 

não há espaço nem meios para se questionar “o saber”. 

As vítimas (os passageiros do táxi que, supostamente, não sabem da 

encenação) da atividade devem lidar com suas posições ideológicas e enunciativas num 

momento inesperado. E agora? Se eu escuto, eu sou gay! Das reações mais diversas, 

interessa, para a atual argumentação entorno dos “saberes sobre” e sua relação com o 

cotidiano, um enunciado de um dos passageiros. Como se trata de um vídeo, 

transcrevi
62

 o enunciado, colocado aqui como uma das sequências discursivas 

analisadas. 

 

SD7: cada um escolhe e foda-se. (Recorte de fala do vídeo 

“frequência gay”, divulgado pelo site “mix Brasil” e postado no grupo 
“todos contra a homofobia” em abril de 2014)  

 

Uma ilusão do ter. O momento dessa enunciação deve ser ressaltado por conta 

da situação. Num primeiro momento, o enunciador nega ouvir a tal frequência – o que 

me faz entender esse sujeito subjetivado numa posição contrária à assunção da sua 

suposta homossexualidade – e, então, após a informação de que não haveria a tal 

                                                             
62 Transcrição significando o ato de escrever o que se escuta no vídeo. A transcrição dessa parte do áudio 

contou com as dificuldades do enunciado ser dito logo após um corte na edição do vídeo.  
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frequência e de que todos podem escutar o som, o mesmo enunciador, que a princípio 

negou e se encontrava numa situação de perplexidade entre a ação, o dito e o dizer, 

exclama o enunciado da sequência discursiva destacada como uma busca de 

conformidade moral (conciliar suas ações e o politicamente correto) e sua reinserção 

num sentido lógico (afinal, ele, teoricamente, não havia escutado nada). 

Confrontam-se a falha, a seleção e a formulação. Da perplexidade do equívoco 

para a reacomodação num saber, numa lógica. Do não sentido, para o sentido. Assim se 

efetivam os “materialismos de encontro” (ALTHUSSER, 2005[1982]), afetando a 

repercussão discursiva e os sentidos materializados. O trauma marcando o sujeito 

pragmático que precisa se enquadrar. 

Numa análise sintática, ressalta-se o funcionamento da elipse marcando uma 

indeterminação. Escolhe o que? E foda-se quem? Essa indeterminação marca o 

funcionamento do sentido, na tentativa da reacomodação do saber. A falta, na Análise 

do Discurso, significa. Sua relação com a gramática é discursivizada com a reflexão 

sobre o ambíguo:  

 

Assim, paradoxalmente, o implícito, no caso da elipse, longe de ser 

ambíguo, contraditório, e, de qualquer modo, contingente, é tido por 
necessário e unívoco, em relação a um explícito que, este, seria tido 

por acessório na incisa. (HAROCHE, 1992: 121) 

 

Podemos entender que a ausência não rompe com uma possível linearidade do 

sentido para o sujeito que enuncia. Para o sujeito, sua fala remete a uma certeza, a uma 

determinação. A elipse e a indeterminação suscitada por ela são postas no sentido, se 

conjugam com determinações diversas e trabalham o sentido com o implícito. Isso 

suscita o anterior, o interdiscurso, o funcionamento da memória/esquecimento com sua 

adequação a partir de uma desestabilização do saber, conforme ocorrido a partir de um 

novo suposto saber. 

Ou seja, o encontro com uma desestabilização de um suposto saber que se 

permitia afirmar o não sou (gay) passa a para a necessidade de estabilizar um sentido 

em que se continue não sendo (gay). A insistência dos sentidos pela cadeia significante 

fazendo a representação dos sujeitos, uma defesa para o possivelmente ser gay. Novos 

encontros de significados e novas representações por significantes outros para manter 

um sentido, uma lógica depois de uma desestabilização de sentidos tidos como 

estabilizados. 
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Nos argumentos de Fedatto (2011), esse deslize é abordado tomando como 

exemplo as construções urbanas, seja ao associar uma rua à centralidade administrativa 

ou associar a rua a características topográficas. A alteração da “rua Alegre” para a o 

nome de “rua culto a ciência” demonstra um deslize com múltiplas interpretações. Não 

corresponde somente à localização do colégio homônimo, indicando uma homenagem à 

construção. O sentido pode ser amplo, como o possível fim da “alegria”. No caso do 

vídeo da frequência gay, é necessário o deslize entre o nome da frequência e o nome 

dado àquele que escuta a tal frequência. E, nesse caso, os sentidos podem ser desde a 

identificação a um comportamento sexual (ser gay) como a identificação a um defeito 

auditivo (ser surdo). 

A questão do ato de nomear se inscreve nesse jogo significante. Se a ação de 

nomear traz em si uma noção de escolha (dar o nome), agora cabe uma abordagem da 

concepção simbólica da linguagem com o mundo. Dar o nome a uma ação militante, ou 

o nome a um objeto do qual se quer ter uma identificação ou uma contra-identificação 

(o não ser gay). A relação da linguagem com o mundo não é direta, não é uma 

referência explícita. Ao tentar referenciar, um imaginário se estabelece, e com isso se 

alimenta um efeito simbólico constitutivo na determinação dos sentidos. 

 

SD8: você deve ser surdo, eu tô ouvindo muito bem. (Recorte do 
vídeo “frequência gay”, idem SD7). 

 

Esse enunciado foi dito quando o taxista interpelou um dos passageiros que 

ouvia a tal frequência gay. “Você deve ser surdo”, negando a lógica do suposto saber de 

que a frequência não pode ser ouvida por heterossexuais. Surdo, e não mais 

heterossexual, já que, segundo a suposta lógica da frequência gay, quem escuta é 

homossexual, e quem não escuta é heterossexual. Cria-se uma contradição entre o nome 

da suposta frequência e o adjetivo daquele que escuta ou não essa tal frequência. 

Desconstrói-se a imaginária estabilidade dos referentes. 

O ato de nomear, nesse processo, é entendido como um acontecimento, pois ao 

nomear algo, não se faz somente uma designação a alguma coisa, mas é feita uma 

significação. Acontecimento como sendo o encontro de uma atualidade com uma 

memória que provoca um movimento interpretativo. Segundo a leitura de Zoppi-

Fontana ao discutir Pêcheux, entendemos esse acontecimento considerado não apenas 

como ruptura e descontinuidade, mas como emergência (ZOPPI-FONTANA, 2009). 
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Nomear o projeto em questão de “frequência gay” possibilitou que se pensasse 

discursivamente sobre aquilo que está sendo nomeado, repercutindo discursos, 

instaurando uma descontinuidade sobre o que até então se supunha como entendido. 

Por conta disso podemos pensar o termo designação como sendo uma 

significação linguística-histórica do nome, já que corresponde a uma conjuntura 

específica. Apesar dos processos pertencerem sempre a uma situação sócio histórica, as 

diferentes maneiras de significar demonstram a possibilidade de escolha, nesse caso, o 

nome: “frequência gay” e as formulações linguísticas correspondentes a um suposto 

saber sobre esse nome e os adjetivos que a ele devem se corresponder (ser ou não ser).  

O que seria essa escolha? É a suposta escolha da forma. A forma é a 

materialidade do sentido (ORLANDI, 2012a). Ao tratar das escolhas, não se esquece 

das determinações conjunturais e as falhas dessa forma que materializa os sentidos num 

formato linguístico específico (nome, ação, características, dêiticos, itens gramaticais da 

construção frasal). 

A linguagem, então, é pensada na sua capacidade de denominar. O sentido não 

é o referente. Um mesmo referente pode ter mais de um sentido por causa da 

possibilidade de escolhas das expressões e signos para fazer a referência. Dependendo 

da forma como montamos a designação, relato e definições de algo, construímos 

diferentes significados. O referente, então, não precisa ser preso a sua consideração 

objetiva e real, já que o referido na língua, como analisado na primeira parte da tese, é 

um objeto de pensamento. Ele pode, e deve, ser analisado através de sua concepção 

simbólica e imaginária. Assim, tantos os gêneros discursivos como as tipologias 

institucionais são, eles mesmos, imaginados. 

O efeito de significação faz parte da forma como se organiza os signos no 

nome. A partir de uma discussão entre nominalistas e empiristas, onde o primeiro busca 

uma essência e o segundo busca uma generalidade, a questão da capacidade referencial 

do nome é posta como opaca.  

O nome, principalmente o próprio, não representa nem totalmente a essência da 

coisa, nem a sua forma. Tanto a busca da essência como a representação da forma 

fazem parte de concepções idealistas da possível funcionalidade do nome. Para o caso 

da Análise do Discurso, o importante é o efeito de sentido que o nome proporciona. A 

escolha do nome pode ser tanto motivada como não motivada, e envolve uma afetação 

pela letra, como veremos no capitulo da transexualidade e a importância da luta pelo 

direito ao nome social. 
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O cada um e o escolhe da SD7, mesmo que não se passem por uma ação de 

nomear, se enquadram nas capacidades faltosas e equívocas de referenciação da língua. 

Se referem a um nome, ao gay ou ao homossexual, referido a grupos, como se fossem 

homogêneos em sua própria representação da escolha do signo linguístico. Um efeito 

metonímico se instaura entre diversos saberes, envolvendo o nome, instituição e 

referência. Cada um como indivíduos diferenciados por comportamentos sociais e a 

ação de escolher que demonstra, além da ilusão da subjetividade capitalista da livre 

escolha, um possível saber sobre a ontologia homossexual baseada numa questão de 

escolha.  

Cabe ressaltar que a encenação da suposta “frequência gay” estava baseada 

num ativismo politico pautado no enunciado: 

 

SD9: Somos todos iguais. (Recorte vídeo “frequência gay”, idem 

SD7) 

 

Desta forma os enunciados se entrelaçam nos efeitos metafóricos e 

metonímicos. Do cada um, referenciado a grupos, pessoas, homossexuais, transexuais e 

heterossexuais, para o somos, a ilusão do todos, da referencialidade do nós. Esses 

sintagmas se encontram em oposição empírica enunciativa (ilusão das escolhas e 

intenções) pautada no equívoco da diferença e da igualdade, cada um em suas 

Formações Discursivas porosas e conflitantes. O ponto onde o dizer contrário e o dizer 

favorável aos direitos do homossexual se misturam e se equivocam, onde o igual 

pressupõe a diferença e o cada um impõe uma igualdade. 

Entre o institucional e o sentido, está a relação do indivíduo e sua subjetivação. 

O saber que se instaura nos “discursos sobre” ultrapassam as categorizações 

linguísticas, sociológicas e jurídicas. O dizer, no fim das contas, se coloca como uma 

ação com consequências sobre os seus mais variados efeitos produzidos. Da condenação 

do deputado Jair Bolsonaro tratado na SD3 às declarações descompromissadas de 

sujeitos surpreendidos pela inesperada dissolução de um suposto saber, refleti sobre 

essa capacidade nada simplificada de um puro dizer. Interpretar esses dizeres é ir além 

de determinar suas categorias, tipos e origens. Esse interpretar requer um aporte teórico. 

Porém, veremos como esse mesmo aporte teórico se constitui como um “discurso”, 

faltoso, falho, que busca um sentido e um significado em meio ao caos do nosso 

inalcançável real. 
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Esse aporte teórico impõe um saber, que equivoca, marca o corpo. E assim 

associamos nas próximas análises a autoridade de um saber acadêmico com a militância 

política. Tanto para fundamentar o ser, como para equivocar o ser.  
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5- Sexualidade e discurso: o ter para ser 

 

“Inocência desprotege 

Não vê, não percebe 

Descobre-se estranho 
Pelo outro, E doí 

Ver em outros olhos 

Sua caricatura 

Quem entenderia 

Tamanha loucura 

Acreditar ser 

O que realmente se quer ser 

Não lhe o que está (im)posto 

Pois, se desperta desgosto 

Melhor, Pois sigo do lado oposto” 

Virgínia Guitzel 

 

Do discurso sobre e o saber que fundamenta a ilusão de um ser, para a questão 

do ter: ter direito, ter um nome, ter um gênero, ter uma história. A certeza dos já ditos 

materializa a ideia de uma sexualidade, repercute o inesperado, e afeta a constituição do 

ser por ter uma ideia. Nessa nossa análise, veremos a relação da discursividade da 

sexualidade na configuração dos sujeitos que se creem ter algo para ser algo. Não 

podemos esquecer que o algo remete a uma falta que fundamenta o sujeito num 

imaginário do ser pela linguagem. 

Desta forma, abordaremos como a conjuntura histórica dessa temática (história 

dos movimentos sociais e a discursividade por direitos sociais) se conjuga com a língua 

para produzir sentidos. O incremento das condições de produções discursivas é, então, 

considerado: pelo lado da materialidade histórica dos acontecimentos relacionados ao 

tema; e pela materialidade do discurso teórico que fundamentou o acontecimento sobre 

a ideia de gênero, criando uma materialidade histórica que repercute na nossa análise 

dos processos semânticos discursivos. 

 

5.1- Homossexualidade, Militância e História: eu sou? 

A história dos movimentos LGBT está permeada de discussões que 

contribuíram para a significação dos conceitos envolvidos nesta temática. A intenção 

dessa parte da tese é abordar as problemáticas sobre as definições daquilo que se 

configura como um processo de afirmação homossexual e faz parte das condições 

históricas das produções do discurso objeto dessa tese. A escolha do termo movimentos 

LGBT condiz com a auto nomeação das principais entidades representativas no Brasil, 

mesmo considerando outras denominações possíveis como: movimento gay; queer; ou 
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até mesmo as diferentes siglas possíveis, justificando o uso do termo no plural. Veremos 

um funcionamento do ter uma história para ser algo. Uma história que cria discursos 

que fundamentam uma interpelação ideológica capaz de categorizar o Ser em 

identidades, lutas e questões. 

Um efeito se configura nesse processo histórico: a vinculação do homossexual 

com o transexual. Um efeito, tido como uma evidência. Ao longo do texto e da análise, 

perceberemos como esse próprio efeito marcou o percurso desse gesto de leitura da 

história dos efeitos de sentido no discurso sobre o homossexual e transexual envolvendo 

o ser, o ter e o amar.  

Foca-se, a princípio, em duas diferenças fundamentais desse histórico: a 

institucional e a não institucional. Essa diferença é necessária, pois tanto é possível 

fazer um histórico específico do surgimento e organização de instituições envolvendo a 

luta pelos direitos gays (FACHINI, 2002) como também há o surgimento, delimitado 

em tempos e espaços diferentes, de diversos meios de afirmação dessa prática sexual e, 

inclusive, o processo de afirmação específica dos sujeitos ideológicos categorizados em 

infinitas camadas de sexualidades.  

Esses diversos meios podem ser exemplificados pela valorização de 

identidades exercidas fora do padrão da luta política, como: respostas de repressões 

sociais; novas abordagens referentes à definição de homossexualidade; e criação de 

grupos de convivências. São fatos ocorridos em locais e tempos diversos, demonstrando 

que a homossexualidade fala de si mesma, se reinventa e se legitima (GUIMARÃES, 

2004). 

Perceber o histórico de temáticas envolvendo relações e comportamentos 

homossexuais exige trabalhar com uma miríade de categorias reproduzidas tanto no 

discurso sociológico como no discurso militante. Isso ocorre por conta da 

indissociabilidade entre os aspectos ontológicos da sexualidade referentes tanto à 

subjetividade das práticas como ao reconhecimento de estruturas comportamentais. É o 

caso de se exigir, por um lado, a aceitabilidade da constituição de famílias gays e, por 

outro lado, defender as possibilidades de trocas de gênero e o respeito à opção 

libidinosa exaltada – no caso as atitudes consideradas vulgares em eventos festivos ou 

na busca por parceiros. 

Por mais que se possa destacar um evento específico, como no caso a luta pela 

união civil, convém perceber os pormenores envolvidos nas permissões, limites, 

interdições e regras concernentes às possibilidades do processo de aceitabilidade social. 
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Ou seja, por mais que se discuta uma causa específica, há toda uma discussão moral 

envolvida nisso, que nos remeterá às tantas subjetividades possíveis nas práticas 

individuais. Se um evento específico de uma atualidade já demonstra uma diversidade 

de situações, imagina quando se engloba uma pauta diversificada de lutas por direitos 

como se observa no final do século XX e início do XXI.  

Dentre as categorias tratadas como significativas, destaco, por exemplo, os 

nomes referentes aos grupos envolvidos nas disputas sociais e os termos usados para 

significar os praticantes. No discurso, essa categoria está contida na contradição dos 

nomes designar sem representar (PÊCHEUX, 1995[1975]). Transgêneros, gays, 

homossexuais, bissexuais, travestis, bichas e outros. São termos que podem tanto ser 

amplos, como no caso o genérico gays, como também há termos que podem especificar 

uma demarcação moral hierárquica, como a bicha, se considerarmos os efeitos 

negativos de xingamento ou até mesmo a postura reivindicatória de valorização 

daqueles que assim são chamados ou se identificam. 

Já as categorias estruturais dizem respeito à identificação de grupos, 

instituições e classes. São as ONGs, institutos, estabelecimentos comerciais ou políticos 

envolvidos e o próprio termo homossexual. Essas categorias indicam uma realidade 

social e histórica, mas não necessariamente representam o grupo ao qual se refere. Essa 

categoria está contida na contradição da identificação institucional e o efeito tautológico 

das instituições. Essa observação diz respeito ao fato de que nem todos os gays se dizem 

homossexuais (HEILBORN, 1996) e nem todos os praticantes aceitam e participam das 

demandas políticas organizadas pelas instituições responsáveis. 

Cabe ressaltar que as diferenças entre o institucional e o não institucional, 

assim como as categorias significativas e estruturais, não demarcam uma objetividade 

homogênea e estável e essas diferenças são estabelecidas no discurso dessa tese como 

uma forma de entender a conjuntura histórica da produção do discurso pelos direitos 

LGBTs. São recursos heurísticos para contribuir com o entendimento de diferenças 

entre formas e práticas de se perceber um real, porém, na prática, elas se encontram e se 

confundem dependendo do ponto de vista da observação. 

 

A materialização do sentido nos nomes: Do significante à palavra significada 

Tratamos da questão da nomeação de uma sexualidade e o processo discursivo 

desencadeado por essa nomeação. Do ponto de vista da posição dos teóricos sobre essa 

temática, há um consenso de que anteriormente ao uso sistemático do termo 
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homossexual, não haveria intenções de delimitar as práticas sexuais envolvendo 

parceiros do mesmo sexo. McIntoch (1998) ao fazer uma revisão histórica do termo, 

argumenta que até o século XVII a prática homossexual aparece nos relatos sobre a 

forma de sodomia ou garotos tomados para propósitos imorais. Apesar de não serem 

tratados como incomuns, havia uma indicação de imoralidade sobre tais práticas. Mais 

tarde, pelo século XVIII, surge maior interesse sobre esse assunto com conceitos 

referentes à efeminação e ao travestismo.  

Não deixa de ser importante atentar para a utilização desses termos no gênero 

masculino. Sem querer afirmar a total invisibilidade referente às mulheres, é notória a 

observação e preocupação no comportamento dos homens. Há de se ressaltar, inclusive, 

que no final do século XX, não era consenso, entre especialistas da medicina ou nos 

órgãos responsáveis por tratar da epidemia da AIDS, considerar o ato sexual entre duas 

mulheres como sexo por causa da falta da penetração do pênis (FACCHINI, 2008).  

Além disso, o conceito de sodomia não estava atrelado ao que hoje é caracterizado 

como homossexualidade, sendo referente a condutas consideradas impuras: buscar 

prazer com animais; relações sexuais pelo ânus; e relação com pessoas do mesmo sexo 

são exemplos de como esse conceito é amplo. 

Foucault (1998b), ao tratar a questão do prazer no pensamento grego antigo, 

afirma que, apesar das relações entre pessoas do mesmo sexo ser comum ou tolerada, 

não havia distinções ou categorias para classificar esses comportamentos. Chega, 

inclusive, a deixar clara a necessidade de se evitar usar termos como tolerar e 

homossexual, pois: “os gregos não opunham, como duas escolhas excludentes, como 

dois tipos de comportamentos radicalmente diferentes, o amor ao seu próprio sexo ou 

amor pelo sexo oposto” (FOUCAULT, 1998: 167). 

A importância do século XIX para esta temática se justifica por conta da 

construção de discursos destinados a categorização da sexualidade sobre a forma de um 

cientificismo associado ao controle moral na sociedade. Amparado pelos estudos de 

Foucault (1998; 1984) é possível compreender o ponto de vista de Pereira (2009) 

quando este afirma que tanto a homossexualidade como a heterossexualidade são 

invenções do século XIX. O próprio termo homossexual teria sido cunhado pela médica 

húngara Karoly Maria Benkert em 1869. O fato de ter sido uma médica a usar 

primeiramente esse termo demonstra como os discursos da medicina e os aparatos 

morais considerados degradantes do comportamento gay estavam relacionados entre si. 
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A lógica das verdades produzidas pela medicina e a visão negativa referente à 

imoralidade serviram como justificativa para tentativas de controle e maior condenação 

das práticas gays, ao mesmo tempo em que se discursava e se chamava atenção cada vez 

mais sobre esses comportamentos. O resultado não foi a redução ou extinção dessas 

práticas. Pelo contrário, pois a partir do processo de categorização e problematização, a 

homossexualidade, anteriormente encarada como simples comportamento, passou a ser 

vista como identidade pelos personagens vitimados pela ofensiva repressora. Ou seja, os 

sentidos foram materializados na história e afetaram comportamentos de forma 

sintomática. Sendo mais um exemplo de como as ideias se materializam. 

Por isso, no decorrer do século XX, foi possível o surgimento de uma série de 

medidas afirmativas e protetoras de grupos identificados como homossexuais. 

Inicialmente foram criadas redes de convivências e surgimento de espaços determinados 

para a frequência desses grupos. Posteriormente, já pela década de 1960 e 70, surgiram 

as atividades politicamente organizadas para alterar os padrões de verdades e restrições 

morais edificadas ao longo dos séculos XIX e XX. 

As redes possuíam uma característica flexível de contatos e estabelecimentos 

de convivências. Trocas de informações, marcação de lugares para contatos, 

conhecimentos de locais específicos para frequência tanto para consumo, lazer e até 

mesmo ter as relações sexuais. Em seu estudo sobre o surgimento do movimento 

homossexual brasileiro na década de 1970, Green (2000) retrata essa infinidade de 

meios de convivências entre pessoas que se relacionam com o mesmo sexo, 

caracterizadas como “complexas subculturas urbanas” (GREEN, 2000:40).   

A ideia da criação de subculturas e redes remete a uma multiplicidades de 

ações impossíveis de serem enquadradas numa categorial conceitual e torna-se substrato 

para as contradições e equívocos no discurso militante e sociológico. O próprio termo 

rede contém uma complexidade conceitual ressaltada no discurso da perspectiva 

sociológica. Há a concepção de Rede de Informação (CASTELLS, 1996), marcada por 

um processo de busca de identidade num jogo de interesses pós-estruturais não mais 

marcados pela posição do individuo dentro do processo produtivo capitalista. As 

flexibilizações industriais na produção de bens em conjunto com o avanço tecnológico e 

informacional assim como as desnacionalizações e conflitos gerados pela expressiva 

migração tanto de capital como de pessoas pelo mundo fizeram parte das alterações de 

identificação do sujeito no seu papel social. Do ponto de vista desse discurso 

sociológico (CASTELLS, 1996), os indivíduos, em contraste com as grandes redes 
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globais, passam a se identificar em meios onde é possível encontrar proximidades de: 

comportamentos, etnicidade, gênero e local. Isso explica o fortalecimento de 

identidades comunitárias e, no caso específico desse texto, comportamentais. 

Aliado a essa noção, há também o uso de Rede Social. Neste caso, faz-se uma 

referência aos processos de conexões sociais que vão além dos limites estabelecidos 

entre grupos e categorias, sendo capaz de circular bens e informações sem 

necessariamente depender de meios estruturais físicos ou institucionalizados (BARNES, 

1987). A atuação dos contatos entre essas pessoas nessas complexas redes possibilitou o 

fortalecimento da identidade homossexual em reconhecidos locais para práticas de sexo, 

em danceterias e em bares, por exemplo, contribuindo para a maior discursividade da 

temática de identidade e direitos civis.  

Apesar de controversa, a criação de um mercado específico voltado para o 

público gay é reconhecidamente uma das formas mais expressivas de concentrações 

desses públicos (FACCHINI, 2002) e foi nesses lugares que ganhou força o movimento 

combativo e politicamente intencionado para as questões de direitos civis, como o 

exemplo do bar Stonewall, em Nova York. A controvérsia existe por conta da 

contradição entre a importância do mercado e a politização, pois faz parte da 

diferenciação dos interesses, nem sempre em consonância, do ativismo militante e do 

empresário. O ativista passa a não ver os interesses dos donos de estabelecimentos tão 

comprometidos com a afirmação da identidade gay, como foi o caso da criação do 

termo simpatizante, pressupondo ser aceitável a existência do não-simpatizante 

(FACCHINI, 2002). 

A partir dessas abordagens focadas no jogo de conceituações sobre o 

comportamento dos indivíduos que se relacionam com pessoas do mesmo sexo e a 

criação de laços de convivências como resposta a ofensiva moral e pejorativa dos 

discursos político e científico pautados nas definições de impureza, pecado e 

anormalidade, é possível acompanhar discursivamente o aprimoramento do imaginário 

da afirmação da identidade gay com a criação de instituições voltadas para este fim.  

Em termos discursivos, ao relacionar o nome com uma prática, um imaginário 

foi constituído e significantes passam a representar novos sujeitos para outros 

significantes. Nesse caso, um processo pela nomeação. Da identificação a esse nome à 

resistência a essa identificação há passagens traumáticas, tanto de negação como de 

afirmação. Com isso, essa história dos efeitos de sentidos procura entender o percurso 

desses imaginários a partir da nomeação num processo histórico. 
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Não é intenção estabelecer um processo evolutivo ou desprestigiar as formas 

de ação consideradas menos combativas ou menos estruturadas. Pelo contrário, pois é 

inegável a importância dos trâmites latentes das organizações sociais fora dos meios 

institucionais. Através dos contatos sociais e laços tanto de solidariedade como de 

identificação é possível uma maior mobilização para efetivar os objetivos dos 

organismos criados para representar esses laços. Dessa forma é possível tratar mais 

especificamente sobre o histórico da militância gay. 

 

O “discurso sobre” instituindo novos sujeitos 

O confronto com policiais ocorrido nos Estados Unidos, em 28 de junho de 

1969, no bar Stonewall em Nova York, é considerado um marco para o movimento gay 

mundial (SILVA, 2006). Em termos da Análise do Discurso, o caso de Stonewall é um 

acontecimento (PÊCHEUX, 1990b), afetando um fio de sentidos que se estruturava ao 

longo do século XX tendo como base um anonimato em redes sociais específicas ou a 

predominância de sentidos produzidos pelos discursos médico e/ou biológico, como 

será exposto mais a frente. É o discurso sobre o homossexual alimentando a própria 

constituição do homossexual como um ser. 

Após várias investidas policiais para reprimir a venda de bebidas alcoólicas a 

um público até então considerado como doente, os frequentadores se revoltaram, 

reagiram e fizeram violentos protestos. Essa revolta repercutiu mundialmente e marcou 

simbolicamente as lutas pela libertação homossexual, por isso o dia 28 de junho ser 

considerado o dia internacional do orgulho gay. 

Um efeito de evidência se percebe: o acontecimento de Stonewall é em si uma 

evidência. Sua significância se dá como um efeito de sentido. Localização, importância 

econômica dos envolvidos e repercussão da notícia marcam a prevalência desse 

acontecimento para ser registrado como um acontecimento histórico do movimento 

LGBT. 

Apesar da expressividade desse evento, não há um consenso sobre a origem do 

movimento LGB, por isso a reflexão sobre o efeito de evidência do acontecimento de 

Stonewall. Silva (2006) defende a existência de um percursor do movimento de 

libertação gay na Alemanha cem anos antes dos ocorridos em Stonewall. Em suas 

análises é possível perceber três momentos históricos da luta dos homossexuais, tendo 

como foco o espaço da Europa e EUA e sua posterior influência pelo mundo. 
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O primeiro seria entre o final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945). Teria influenciado o surgimento de organizações pela Europa e Estados 

Unidos da América. Karl Heinrich Ulrichs, no reino de Hanover em 1864, fez 

manifestações públicas em defesa da homossexualidade. Mesmo aproveitando sua 

posição como político dentro do parlamento de Hanover, local onde ser homossexual 

não era crime - porém não era moralmente aceitável - não logrou suas expectativas. 

Algumas dessas expectativas ainda fazem parte dos movimentos ainda no século XXI, 

como, por exemplo, o matrimônio. Posteriormente, em 1897, Magnus Hirshfeld fundou 

o Comitê Científico Humanitário. Este comitê fez campanhas para alteração do código 

penal alemão que considerava a homossexualidade como um delito suscetível de prisão. 

Deste comitê são interessantes duas observações: influenciou a fundação de 

organizações similares na Suécia e na Holanda; e divulgou um tipo de entendimento da 

homossexualidade como uma maldição da natureza, sendo incoerentes penalidades na 

lei contra esses seres amaldiçoados pelo fato de não ser uma opção de ação. Há, nessa 

etapa, a constituição dos primeiros termos que ganham significados especificamente 

políticos para serem repercutidos no discurso por direitos civis, como exemplo: 

homossexual, direitos e organização política. 

O segundo momento seria entre o término da Segunda Guerra e os 

acontecimentos de Stonewall. Nesse período ocorre o maior crescimento das cidades 

como fenômeno mundial e a melhoria da qualidade de vida nos principais centros 

econômicos do mundo (EUA e Europa), possibilitando uma maior diversificação das 

lutas políticas, não somente pautadas em carências econômicas. O surgimento dos 

regimes totalitários durante a década de 1930 e o crescimento de uma prática reclusa da 

convivência gay, geralmente afastada da atuação abertamente política e reivindicativa, 

marcaram a separação entre o primeiro e o segundo período.  

Durante esse período, foram divulgados trabalhos tratando a homossexualidade 

como sendo comum, como foi o caso dos estudos de Afred Kinsey (PEREIRA, 2009). 

Apesar de uma caraterização menos combativa, há de se ressaltar a atuação do grupo 

secreto Matashine Society, fundado em 1951 nos EUA. Apesar da proposta inicial 

voltada para afirmação das práticas gays como uma forma de se impor perante a 

sociedade, houve um racha no grupo demonstrando aqueles com intenções de conduzir 

adaptações de convivências entre as práticas homo e heterossexuais.  

A alternativa de se buscar uma convivência neutraliza a possibilidade de 

sectarizar a sociedade em comunidades sexuais. Isso demonstra duas posturas 
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conflitantes nos movimentos: os radicais separatistas ou assimilacionista (SILVA, 

2006). A diferença entre essas posturas diz respeito: ou a uma afirmação homossexual 

independente da convivência com o resto da sociedade e tende a uma prática segregada, 

principalmente através de locais específicos; ou a uma busca por adaptações de 

convivências, mesmo que isso pressuponha uma auto-retratação comportamental e 

privação pessoal para poder ser socialmente aceito dentro de padrões estabelecidos. 

Esse processo discursivo marca os deslocamentos e equívocos dentro dos próprios 

movimentos políticos que já deslizam nas significações dos significantes que ganharam 

circulação na primeira etapa. 

Por fim, o terceiro momento, influenciados pelo ocorrido em Stonewall, em 

1969, que conduziram uma maior abordagem sobre o tema da homossexualidade pelo 

mundo e incremento das organizações políticas mais estruturadas tanto em questões de 

campanhas e ações como em questões ideológicas. Cabe ressaltar uma propagação de 

atividade afirmativa no período conhecida como gay is good , acompanhando a 

campanha de afirmação do movimento negro conhecida como Black is beautiful. 

Conduzida pelo NACHO (Conferência Norte-Americana de Organizações Homófilas), 

fundado em 1961, a campanha de afirmação da imagem do homossexual vai ao 

encontro da pauta da resistência às operações da polícia observadas em Stonewall.  

Ao enfrentarem os policiais na repressão do bar, os revoltosos conseguiram a 

adesão de centenas de pessoas e iniciou uma batalha urbana no local que durou dias. 

Esse fato marcou a história do movimento a ponto de, no ano seguinte, ocorrer uma 

marcha de aproximadamente 10 mil homossexuais, provenientes de várias localidades 

dos Estados Unidos, sobre as ruas de Nova York. Essa notoriedade, além da contribuir 

para a celebração do dia 28 de Junho como sendo o dia internacional do orgulho 

homossexual ou LGBT, possibilitou o surgimento de inúmeras organizações de gays e 

lésbicas e criou um tipo de prática de ação coletiva conhecida no Brasil como Parada 

do Orgulho Gay.  

O movimento LGBT, a partir desse momento, logrou as primeiras conquistas, 

como a eliminação de restrições legais e a rediscussão da classificação de doentes na 

Associação Nacional de Psiquiatria nos Estados Unidos. Nessa última etapa, focando no 

acontecimento de Stonewall, os deslocamentos dos significantes e a conjuntura histórica 

ganham proporções mais abrangestes nas posições e lugares discursivos e a ação social 

se volta para uma campanha mais afirmativa da identidade gay. Esse acontecimento 
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(PÊCHEUX, 1990b), incrementou a desconstrução da predominância dos sentidos 

produzidos pelo discurso médico e/ou biológico. 

No Brasil, acompanhando o desenvolvimento urbano das décadas de 1960 e 

1970, surgem as primeiras expressões da movimentação homossexual, com redes de 

sociabilidade e criação de jornais temáticos sobre essa prática. A partir do final da 

década de 1970, de acordo com o discurso sociológico e historiográfico de Facchini 

(2002), se caracteriza o tipo de movimento com caráter mais politizado, como a criação 

do Grupo Somos, o jornal Lampião da Esquina com intenção direta de valorizar a 

conduta gay e os primeiros encontros nacionais. Interessante são as observações da 

diferença entre movimentação homossexual e movimento gay, como forma de destacar 

a intenção de ativismo político (FACCHINI, 2002). 

Essa primeira movimentação teve a ver com as condições brasileiras e mostra 

como uma identidade gay já podia ser reivindicada e socializada. Clubes, bares 

editorias, como o jornal Snob, fizeram sua parte nas constituições de convivências e 

caracterizações comportamentais, principalmente aquelas referentes aos tipos possíveis 

na relação entre gênero e sexualidade com denominações estereotipadas como bichas / 

passivas, bofes / ativos. O efeito de evidência entre o homossexual e o transexual estava 

imposto nesse percurso histórico até por conta da falta do questionamento da 

assimilação do gênero masculino ao homem e o feminino à mulher. 

Green (2000) indica a conjuntura da ditadura militar do Brasil durante a década 

de 1970 como um dos motivos dessa diferença entre um período mais politizado do que 

o outro. Uma diferença que pode justificar uma possível demora de uma militância 

política se compararmos os movimentos homossexuais do Brasil com os movimentos na 

Argentina, Europa e EUA.  

Isso não significa, portanto, uma desvalorização das primeiras redes de 

convivências, pois, discursivamente, a identidade e valores homossexuais estariam em 

discussão, circulação e, mesmo que não politicamente intencionada, uma possível 

valorização. Ao retratar as expressões gays ao longo do século XX, Green (2000) 

destaca um comportamento similar dessas redes menos politizadas com aquele 

encontrado em outros países: a disputa entre identidades centradas na diferenciação das 

práticas heterossexuais com criação de espaços próprios; e a defesa de uma postura mais 

integrada e adaptada à matriz socialmente aceita pela sociedade. Essa diferença foi 

descrita por Fry (1996) respectivamente como segregacionista e assimilacionista. 
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Quanto ao movimento politizado, Fachini (2002) aponta três fases do processo 

de mobilização no Brasil: A primeira estaria vinculada a luta pela afirmação de 

identidades e questionamento dos estereótipos. É considerada como uma fase 

revolucionária, pois questionava estruturas comportamentais consagradas. Essa fase foi 

marcada pelo confronto com a repressão policial e surgimento dos primeiro grupos 

politicamente voltados para a afirmação do comportamental gay. 

Os movimentos no Brasil se inseriam na conjuntura mundial de afirmação de 

direitos civis que surgiram na passagem das décadas de 1960/70. Como conjuntura 

local, o Brasil passava pela ditadura civil militar iniciada em 1964, acirrando as 

conotações possivelmente revolucionárias e tendências políticas esquerdistas. 

A segunda fase seria marcada pela autoafirmação da identidade gay. Inserida 

nas pautas referentes à eminente epidemia da AIDS durante os anos de 1980, foi um 

momento de desestruturação de organizações iniciadas na década anterior. As demandas 

se concentrariam na manutenção de conquistas e redução de violências. A AIDS, nesse 

caso, não deixa de ser também um acontecimento no discurso por direitos LGBTs. 

Tanto no ponto de vista sociológico como também no discursivo, a epidemia 

da AIDS se caracteriza como um item importante na trajetória das pautas políticas 

referentes ao movimento gay nesse período. Se a princípio demonstrou um alarme, tanto 

medicinal como social, e alimentou as opiniões repressoras aos modos de vida 

homossexuais, posterior e retrospectivamente é possível caracterizar essa epidemia 

como um catalisador de demandas que influencia na adaptação positiva da organização 

tanto dos movimentos políticos em questão, como das discussões sobre a disseminação 

e prevenção do HIV. 

Desta forma, e não necessariamente se prendendo num caráter transitório da 

segunda para terceira fase, é que durante a década de 1990 se configurou a etapa atual 

do movimento LGBT no Brasil. O importante dessa última fase foi tanto a consagração 

como a estruturação de uma política mais efetiva das demandas referentes aos direitos 

civis. A participação do poder público nas políticas de prevenção do HIV financiando 

projetos em conjunto com as organizações LGBTs, possibilitou avanços tanto na 

difusão de informações sobre a doença como contribuiu para a maior visibilidade e 

estruturação do movimento político em questão, com incremento de sua discursividade.  

Novas posições de sujeitos, novas pautas, maior capacidade mobilizatória. A 

causa gay se publiciza mais efetivamente e se percebe maior apoio social a questões 

polêmicas referentes a esses comportamentos sexuais. Cresce a afirmação do Sujeito 
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Ideológico nesse momento e a maior categorização institucional, seja pela afirmação das 

lésbicas, dos bissexuais e dos transexuais. Como exemplo, em 2007, havia diferentes 

tipos de redes representando a diversidade gênero e sexualidade: a Associação 

Brasileira de Lésbicas (ABL), a Liga Brasileira de Lésbicas (LBL), a Associação 

Nacional de Travestis (Antra), o Coletivo Nacional de Transexuais (CNT), o Coletivo 

Brasileiro de Bissexuais (CBB) e a Rede Afro LGBT
63

.  

Personagens em novelas, desfiles lúdico-cívicos (Paradas Gays) e maior 

representação política nas esferas governamentais marcam essa fase. Dentre as 

principais conquistas a partir de século XXI no Brasil, temos a aprovação da união civil 

e casamento, o comprometimento do poder público em campanhas contra a homofobia e 

debates entre discursos conservadores religiosos e ativistas gays acompanhados tanto 

pela mídia tradicional como pelas redes sociais da internet. 

Esta parte demonstrou o quanto as esferas institucionais e as não institucionais 

permitiram construções de esquemas de afirmações e debates sobre condutas 

homossexuais. Com o passar do tempo, alterações nas conjunturas políticas e culturais 

propiciaram alterações em padrões normativos. Alterações efetivadas através de 

consagrações de valores tanto entre os grupos identificados com a prática gay como os 

setores que se notabilizaram pela defesa desses grupos. Dessa forma, a próxima parte 

analisa expressões discursivas contemporâneas que retratam a maior permissividade da 

assunção da identidade gay e as expressões corporais pautadas em padrões de gênero e 

sexualidade.  

 

5.2 –Performance e resistência: Ter o gênero 

Ao estudar o histórico de movimentos políticos e a criação de denominações 

para as práticas homossexuais, é possível perceber o desafio de conseguir dar conta das 

infinidades de identidades e caracterizações possíveis. Essa multiplicidade resulta em: 

rachas nas instituições; falhas em se fazer representar; e, principalmente, dificuldades na 

definição dos objetos a serem estudados em análises científicas sociais e linguísticas. 

Como foi visto na parte anterior, a própria construção do termo homossexualidade foi 

parte de processos discursivos, mostrando toda a importância de fenômenos linguísticos 

voltados para significação e variações conceituais. 

                                                             
63 Informação obtida pela consulta no site: http://pre.univesp.br/historico-da-luta-lgbt-no-

brasil#.WhSl7FWnGUk consultado em 21/11/2017 

http://pre.univesp.br/historico-da-luta-lgbt-no-brasil#.WhSl7FWnGUk
http://pre.univesp.br/historico-da-luta-lgbt-no-brasil#.WhSl7FWnGUk
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Ao lado da materialidade histórica dos acontecimentos envolvendo a militância 

política, se configurou ao mesmo tempo um acontecimento teórico que fundamentou 

um efeito de sentido sobre a ideia de gênero. Um processo de efeito de sentido em 

andamento, constituindo tanto uma resistência política sobre alguns sentidos 

instaurados, como também uma repercussão discursiva na ideia dos sujeitos gays/trans 

e em seus corpos.  

Os deslizamentos nos processos de significação de conceitos teóricos e sua 

influência na prática discursiva (e na prática social) é uma questão na Análise do 

Discurso, principalmente, como visto, na utilização de conceitos psicanalíticos no 

desenvolvimento teórico sobre o discurso. A ideia de sujeito e sua relação com a 

significação é entendida como um intrincado esquema de determinações e resistências. 

A análise desse esquema favorece compreensões acerca de problemas e de práticas 

sociais, como no caso de compreender melhor esse momento de afirmação das práticas 

homossexuais que significam também a identidade transexual e como isso pode se 

refletir em enunciações pretencialmente descompromissadas (a exemplo da fala do 

aluno da SD1). 

Entra em jogo uma relação de percepção de si associada a uma imagem prévia 

colocada para si. Pela interpelação ideológica, essas imagens contribuem para 

construção das evidências e certezas do sujeito se considerar dono do seu dizer 

(PÊCHEUX, 1995[1975]). A ideologia, materializada nas formações ideológicas de 

acordo com as formações sociais em um determinado momento histórico, determina um 

dizer estipulado por uma formação discursiva e uma certeza que afeta a noção que um 

sujeito terá sobre si mesmo. A junção dessas formações (ideológicas, sociais e 

discursivas) configuram os processos discursivos que permitem a discursividade de 

espectros imaginários de objetos idealizados, como observado na parte que tratei da 

ideologia afetada pela inconsciente. 

O inconsciente, por outro lado, irrompe os limites das certezas das 

interpelações ideológicas, instituindo o conflito inerente desse sujeito sempre 

considerado como dividido. Por isso, a noção de escolha nas ações tende a ser vista 

mais como um jogo de determinação pelas conjunturas históricas, linguísticas e 

psicanalíticas. A resistência, que poderia ser uma demonstração de um posicionamento 

consciente do sujeito na sua história, também faz parte do mesmo sistema que nos 

determina.  
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Orlandi, assim como Pêcheux (1990a), propõem pensar “discursivamente a 

resistência” (ORLANDI, 2012b: 233), pois, a determinação responsável pela nossa 

concepção de sujeito livre nem sempre consegue manter uma homogeneidade nas 

nossas certezas e convicções. O sistema é falho. A resistência, desta forma, é uma 

expressão dessa falha que permite a desidentificação das nossas posições em certos 

padrões discursivos, mas que automaticamente nos identificamos em outros. Estamos 

sempre presos a aspectos conjunturais.  

Compreendemos o princípio lacaniano da “lógica do significante” (MARIANI 

& MAGALHÃES, 2013) nesse trâmite entre identificação e desidentificação. A 

linguagem seria a condição para o inconsciente (e pensamento) e, por isso, somos 

condicionados ao simbolismo inerente do sistema linguístico que compõe a imagem 

criada sobre nós mesmos. 

Mesmo que os teóricos mencionados ao longo dessa parte não necessariamente 

concordem com o princípio da determinação do sujeito à sua condição de produção, as 

discussões, por eles levantadas, sobre a relação entre a sexualidade e cultura contribuem 

para a compreensão dessas mesmas conjunturas na discursividade em análise. Por conta 

desse complexo jogo de determinações sociais e funções simbólicas pertencentes à 

linguagem, não se deve atrelar a sexualidade com o gênero.  

 

Linguagem e performance 

Apesar das diferenças entre masculino e feminino
64

 pautarem muitas práticas 

sexuais, a matriz heterossexual regula o ponto de diferenciação e faz parte dos estigmas 

encontrados na reflexão do discurso teórico sobre a materialização dos corpos (RUBIN 

& BUTLER, 2003). A materialização faz parte dos processos regulatórios que 

cristalizam as posições de gêneros e tornam o corpo culturalmente inteligível, mas seu 

domínio impensável. Ou seja, há um processo de criação de certezas e um imaginário 

sobre corpos e suas formas de agir, nos permitindo refletir sobre o aspecto do 

assujeitamento pela Análise do Discurso a partir da interpelação ideológica da afetação 

do inconsciente. 

                                                             
64

 A tese não aprofunda uma reflexão teórica sobre o masculino e feminino. Tais termos são utilizados a 

partir da ideia de heteronormatividade pela teoria de gênero de Butler (2002, 1993) ao refletir sobre as 

normas regulatórias, entendidas nessa tese como efeitos de certezas ideológicas que interpelam o sujeito. 

Por conta, o entendimento de masculino e de feminino se constitui a partir da discussão da 

performatividade de acordo com a posição do sujeito numa determinação normativa ou contra normativa. 
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As reflexões sobre a normatização dos imaginários indicando uma dicotomia 

padronizada entre o agir masculino e o agir feminino constituíram uma conceituação 

sobre o gênero que:  

 

De forma geral (...) vem associado aos trabalhos de Judith Butler, que, 

a partir de uma releitura da performatividade na linguagem, irá propor 

desfazer a dicotomia sexo/gênero (em última análise, uma dicotomia 
do tipo natureza/cultura) para enfatizar o fato de que o sexo só pode 

ser concebido como “pré-discursivo” (...) (BALDINI, 2017: 16) 

 

Trazer uma discussão sobre questões de gênero, portanto, nos coloca no 

desafio de reler o discurso da teoria de gênero na Análise do Discurso. Ao refletir sobre 

a desconstrução da dicotomia sexo e gênero, Butler (2002) propõe refletir não sobre a 

maneira na qual o gênero é constituído através da interpretação do sexo, mas sim sobre 

as normas regulatórias que materializam o sexo. Isso me permite associar esse efeito de 

sentido do discurso filosófico de Butler com a capacidade da língua de materializar as 

ideias e os sentidos.  

 A feição inteligível da expressão corporal materializada pelas normas de 

gênero e sexualidade serve para demonstrar, por exemplo, o quanto o aluno, 

representado pela Sequência Discursiva 1, ao se intitular naturalmente destinado a ser 

ofensivo e desrespeitoso, faz parte de um complexo jogo de significações, tanto 

estigmatizadoras como revolucionárias. O uso do termo revolucionário serve para 

demonstrar que, apesar de se conhecer como estigmatizado, utiliza-se dos próprios 

estigmas para se afirmar, ser reconhecido e aceito em seus meios sociais – mesmo que 

seja no pequeno universo de uma sala de aula no subúrbio do Rio de Janeiro.  

Há uma problemática em relação ao ato da enunciação do indivíduo 

interpelado como sujeito como uma forma de afirmação direta da sua identidade, 

entendida como natural e associada a um comportamento também naturalizado. Há, 

então, um efeito ideológico na criação de um imaginário sobre os comportamentos dos 

sujeitos, sendo esse ponto uma questão importante na teoria da subjetividade na Análise 

do Discurso. O ponto de interseção entre o natural e o social na sexualidade se 

caracteriza como uma busca para evitar as justificações de ordem moral através da uma 

visão essencialista da sexualidade que, por ser essencial, seria natural ou biológica.  

Por outro lado, as abordagens voltadas para a noção de que a sexualidade é 

construída socialmente criam uma categoria frágil, pautada por teorizações sobre a 

sexualidade desincorporadas (VANCE, 1989), ou seja: a fala sobre o sexo sem 
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considerar o próprio corpo sexual. O discurso da teoria de gênero, portanto, procura 

desconstruir a dicotomia entre o natural e cultural, um problema entre um imaginário 

essencialista (priorizando o ideal e o natural) e o imaginário construcionista 

(priorizando o contingencial e o cultural).  

A distinção entre o sexo e gênero, mesmo sem a pretensão de criar uma 

dissociabilidade estrutural, serve como uma forma de resolver o problema entre 

construcionistas e essencialistas ao resgatar o corpo no entendimento teórico da 

construção de uma sexualidade pautada em parâmetros sociais. Desta forma, a busca do 

que seria o material nas teorias de Butler (2002, 1993) nos remete à ideia de 

materialização dos corpos como sexuados a partir de poderes regulatórios, o que 

permite pensar no aspecto discursivo desses poderes . Não nega a construção como fator 

social, mas busca o entendimento das naturalizações de concepções que se materializam 

nos corpos através da performatividade. 

Diferente de performance, a performatividade coloca o sujeito inserido no 

conjunto de constrangimentos e normatividades, não cabendo a ele decidir sobre seu 

gênero (BUTLER, 1990). O gênero seria regido por normas e não deve ser encarado sob 

a forma naturalizada, assim como não devem ser encarados dessa forma os corpos e o 

desejo. As categorias perdem a homogeneidades e fronteiras diferenciadoras para 

melhor se trabalhar aspectos do cotidiano e de comportamentos, evitando se pautar em 

paradigmas pré-estabelecidos e perder de vista a posição do gênero como produtor de 

binarismos (macho / fêmea). 

Há, portanto, a necessidade de ressalvas teóricas, por conta da problemática 

conceitual do termo performatividade usado pela Butler numa proposta de diálogo entre 

teorias com pontos de vistas antagônicos. A leitura sobre o performativo na teoria do 

gênero se constituiu a partir de dois pensamentos distintos sobre a ação de proferir 

sentenças: o pragmático das teorias dos Atos de Fala; e o psicanalítico através da leitura 

de Freud por Lacan (SALIH, 2015). Através de uma leitura sociológica da questão do 

gênero, Butler (1993) reinterpreta a ideia da performatividade como uma reiteração das 

normas sociais tendo como base a emergência do ego por um processo de assunção 

identitária desvinculada de uma escolha consciente. 

A leitura sobre o performativo em Butler se desenvolve deslocando o ato 

performativo do poder regulatório de uma declaração para o aspecto psicanalítico do 

imaginário de uma identidade:  
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Com a teoria dos Atos de Fala, o performativo é a prática discursiva 

que declara ou produz o que ela nomeia (...) Além do mais, em que 

medida na psicanálise é o corpo-sexuado assegurado por práticas 
identificatórias governadas por esquemas regulatórios? Identificação 

aqui é usada não como um ato imitativo em que uma consciência se 

molda por outra; pelo contrário, identificação é a assimilação 
passional pela qual o ego emerge

65
. (BUTLER, 1993: 13) (sublinhados 

nossos)  

 

Ao colocar o conceito de ego na discussão do performativo, o discurso de 

Butler, citando Freud e Lacan, faz uma leitura da psicanálise para tratar o performativo 

no seu potencial transgressor: 

 

O que Lacan chama de “assunção” ou “adesão” à lei simbólica pode 

ser lido numa espécie de citação da lei, e então oferece uma 
oportunidade para ligar a questão da materialização do “sexo” com a 

reelaboração do performativo como citacionalidade
66

. (BUTLER, 

1993: 14)  

  

Performativo, então, como um efeito de possibilidade de resistência a uma 

norma. As proximidades de leituras entre as questões de gênero com o entendimento da 

subjetividade na Análise do Discurso não seriam inassimiláveis. Como nos lembra 

Baldini (2017), Pêcheux considera a resistência não como uma tomada de consciência, 

mas como movimentos de posicionamentos do qual o sujeito não se dá conta, mas são 

observados em atos falhos, equívocos e não se fazendo entender. 

O impasse entre a resistência lida no discurso de gênero e a ressaltada na 

Análise do Discurso seria o papel voluntarista possivelmente atribuído ao performativo 

da identidade de gênero transgressora de normas. Segundo Salih (2015), o performativo 

na leitura de Butler deslocaria a noção da soberania de um proferimento para a questão 

da responsabilidade. O sujeito não seria soberano no seu dizer, mas responsável. 

Haveria um impasse, então, com a Análise do Discurso, já que o assujeitamento conduz 

um efeito no qual o sujeito é individualizado no Estado e com isso se reconhecer como 

um cidadão (ORLANDI, 2012a). Desse efeito da individualização pelo Estado através 

                                                             
65 Whithin speech acts theory, a performative is that discursive pratice that enacts or produces that which 

it names. (...) Further, to what extent within psychoanalysis is the sexed body secured through 

identificatory pratices governed by regulatory schemas? Identification is used here not as an imitative 

activity by which a conscious being models itself after another; on the contrary, identification is the 

assimilation passion by which a ego emergs. (BUTLER, 1993: 13) 
66 What Lacan calls the “assumption” or “accession” to the symbolic law can be read as a kind of citing of 

the law, and so offers an opportunity to link the question on the materialization of “sex” with the 

reworking of performativity as citationality. (BUTLER, 1993: 14) 
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do interpelamento ideológico, haveria um imaginário sobre o sujeito se ver como 

responsável por suas ações.  

 Baldini (2017), ao discutir a forma como a Análise do Discurso poderia ler o 

conceito de gênero, nos pergunta como manter a leitura da subjetividade com a relação 

entre ideologia e inconsciente. Se a ideologia produz as certezas e o imaginário de si, o 

conceito de gênero pode ser lido nesse efeito de sentido, considerando o discurso sobre 

(o gênero) como um mobilizador dos efeitos que induzem os sujeitos a se posicionarem. 

O histórico do movimento político em prol dos homossexuais e dos transexuais nos 

permite, por exemplo, entender a maior discursividade e a formação de novos sujeitos. 

Por outro lado, o inconsciente na leitura do conceito de gênero impõe um 

impasse entre o discurso de gênero e a Análise do Discurso. A Análise do Discurso, 

como já abordado anteriormente
67

, permite uma reterritorialização do inconsciente 

considerando a falha do ritual ideológico e o deslize das posições dos sujeitos em 

equívocos e atos falhos. Num efeito de sentido diferente, podemos entender a leitura do 

inconsciente no conceito de gênero pela noção da citação da lei e a constituição da 

identidade por uma atividade passional formadora do ego. 

Ao citar o trabalho de Copjec, Baldini (2017) nos indica que entre escolher o 

conceito de gênero ou as “fórmulas de sexuação” em Lacan para pensar a sexualidade 

na Análise do Discurso, as abordagens lacanianas seriam mais interessantes por conta 

do caráter dessubstancial do sexo. Considerado como real, e, portanto, como um 

impossível, o sexo não seria lido em seu aspecto simbólico, aproximando a ideia do 

sexo com a ideia lacaniana de que o real se vincula ao impasse da formalização, e só por 

esse impasse ele se inscreveria. Temos, então, uma leitura que nos aproxima de Pêcheux 

(1995[1975]) quando consideramos a necessidade de que para nos referimos a algo, essa 

referência é feita como um “objeto de pensamento” retratando a impossibilidade do real 

na Análise do Discurso. O sexo, nesse caso, é o real.  

A sexualidade, então, no discurso da teoria de gênero de Butler (1990, 1993) 

pode ser entendida já no seu aspecto simbólico através da resistência do sujeito às 

normas que distinguem masculino do feminino. A resistência e a consideração da 

materialidade do corpo como sexuado (BUTLER, 1993) permitem que a teoria do 

Discurso contribua com essas questões exatamente por conta do caráter peculiar da 

Análise do Discurso considerar a língua como uma “forma material” e o inconsciente 

                                                             
67 Capítulo “encontro material de objetos de pensamento” 
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como a afetação do deslize no sujeito. Temos, nesse caso, o performativo mencionado 

por Pêcheux em seus aspectos histórico, linguístico e psicanalítico.  

 

Sabe-se que as diversas correntes estruturalistas negligenciaram, quase 

que completamente, as pesquisas anglo-saxônicas sobre a linguagem 
ordinária, os problemas levantados pelas análises das conversações, e, 

em geral, dos acontecimentos discursivos “cotidianos” sob o pretexto 

de que os teóricos que os abordaram (nas linguagens dos trabalhos de 
J. L. Austin) não pararam de manifestar uma notável indiferença por 

tudo que tange ao registro do inconsciente. (PÊCHEUX, 1982: 

26)(sublinhados nosso) 

 

A Análise do Discurso, por se constituir em releituras, reterritorializações e 

encontros materiais de “objetos de pensamento”, não poderia deixar de ler o conceito de 

gênero como um “objeto de pensamento”. Na questão da sexualidade, o encontro 

material desses objetos permite o deslizar e o prosseguimento teórico da teoria da 

subjetividade que considera a relação entre o ideológico e o inconsciente. 

Quando Butler se pergunta: Onde está o corpo? (BUTLER, 1993) abre espaço 

para a leitura do gênero ressaltando os aspectos culturais sem esquecer o biológico. 

Oposições e dialéticas se instauram. Nessa disputa, temos a brecha para pensarmos na 

teoria materialista dos processos semânticos discursivos. Não nos termos filosóficos, 

mas nos termos da Análise do Discurso aceitando os limites do saber e o impossível do 

real. É no fluxo da indefinição que o sujeito se move. 

Por conta disso, considerando a leitura do inconsciente no Sujeito da Análise 

do Discurso, o aluno, ao se assumir gay e associar sua condição homossexual atrelada a 

uma condição natural de causar perturbação, produz um sentido que demonstra o que 

ele diz ser e a imagem daquilo que ele acha que é. A observação feita destaca a 

possibilidade da dúvida ao utilizar o termo acha, pois é considerado que sua condição 

de enunciar perpassa uma determinação sobre aquilo que deve ser enunciado. Não 

enfatizo aqui a dúvida como algo consciente e me prendo na afetação do inconsciente 

nas evidências ideológicas. 

 

SD10: “Nunca consegui me imaginar de mãos dadas ou trocando 
carinhos. Sexo com homem é grosseiro, por isso é só sexo” (...) Pai de 

um menino de cinco anos, ele já foi casado e namora apenas mulheres. 

“Nunca conseguiria me relacionar afetivamente com um homem, 
tenho 101% de certeza, curto apenas a putaria na cama”, fala, negando 

qualquer hipótese de que poderia ser um homossexual enrustido. 

(Compartilhamento da matéria jornalística “Eles transam com outros 
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homens, mas não se consideram gays nem bissexuais” no grupo 

“Todos contra homofobia” em 02/07/2016.) (sublinhado nosso) 

 

Ao pensar sobre a contradição inerente na produção dos sentidos na língua, 

tendo como base tanto a ideia do Discurso em Pêcheux como a do inconsciente em 

Lacan, o conceito de “performatividade” (BUTLER, 1990) traz uma intrigante reflexão 

entre teorias distintas. Do psicanalítico, passamos à questão pragmática.  

O aluno ao falar, não deixa de estar dentro de um ato performativo, cumprindo 

de alguma maneira seu papel no jogo social. A ideia da performatividade se torna 

pertinente pela sua inserção no jogo de significantes presentes na própria teoria. O 

conceito teórico se torna, ele mesmo, um significante capaz de permitir a passagem para 

outros significantes. Entre outros significantes destacamos a resistência; a identidade; a 

repressão; a norma que permite a definição de um ser. 

 

SD11: A orientadora dizia que eu deveria me comportar como um 
“homenzinho” e não deveria dar “pinta”, apesar de me respeitar e 

entender. (risos) Um dia cheguei com o cabelo um pouco maior e ela 

falou que eu deveria cortar pois estava fora de um “padrão”. Já fui 
elogiado pela mesma por parecer um “rapaz” e não ser uma pessoa 

alegre com trejeitos”. E ela dizia para eu ter “discreção” sempre. 

(Depoimento postado no grupo “todos contra homofobia” de um aluno 
relatando problemas nas escola e com a orientação pedagógica, em 

25/04/2016.)(sublinhados nossos) 

 

O sujeito, então, em seu performativo feminino, se coloca na resistência 

perante a imposição de uma norma. O conceito de performatividade do gênero 

desenvolvido por Butler foi criado no contexto de crítica das ações políticas de 

feministas e também crítica ao modelo de ver o gênero como algo puramente 

construído. Se, por um lado, o proferimento das sentenças na teoria dos Atos de Fala 

pressupõe a condição do sucesso para a realização da força ilocucionária (SOUZA 

FILHO, 2006), por outro lado, a enunciação na teoria psicanalítica lacaniana pressupõe 

a sobreposição de um saber desconhecido através do inconsciente, entendendo esse 

saber como pertencente à ordem do inesperado (MARIANI e BELMIRA, 2013).  

Seria por conta desse inesperado que os conflitos e contradições ocorreriam, 

pois estabelecem o pressuposto de que o significante não está colado ao significado, 

tornando a lingua(gem) incapaz de se apropriar ou representar uma realidade por uma 

via totalmente objetiva. Por isso o sujeito não seria totalmente consciente do seu dizer, 

permitindo os sentidos inesperados e os conflitos nos campos simbólicos e imaginários. 
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Um dos exemplos de uma análise da força ilocucionária de um Ato de Fala é o 

pronunciamento: “eu os declaro”. O ato de declarar, na via pragmática, depende da 

situação momentânea envolvendo o contexto, a cena e o consenso da autoridade daquele 

que enuncia. Butler (1993) associa a cena da enunciação como uma cena cotidiana, 

onde cada sujeito age de acordo com suas pressuposições, fazendo de cada ação uma 

série de repetições que reiteram e confirmam as normas sociais.  

A ação e o discurso, nesse entendimento da “performatividade do gênero”, são 

as formas nas quais a repetição e a citação produzem seus efeitos para consagração das 

concepções normativas do gênero. O ato performativo deixa de ser visto através de uma 

ação individual deliberada para ser entendido como um “poder reiterativo do discurso 

para produzir o fenômeno que regula e constrange
68

” (BUTLER, 1993: 13). 

Ao dialogar com essas duas teorias, a prática do sujeito acordar e vestir uma 

roupa, se comportar de uma forma específica e deixar marcas linguísticas femininas ou 

masculinas em sua fala pressupõem um ritual que permite o sucesso das possíveis 

forças ilocucionárias se pensarmos nos termos da pragmática. Por outro lado, esse ritual 

é alimentado por condições pré-existentes na qual uma complexa e contraditória relação 

simbólica entre imagens exigidas e reproduzidas possibilitam tanto a reafirmação de 

sensos comuns como a crítica a esses significados entendidos como óbvios.  

Quanto à visão sociológica, a performatividade se efetiva entre a noção 

essencial e a noção construcionista do gênero. A questão é o papel da normatividade 

social na ação do indivíduo. Essa concepção corrobora a própria crítica às noções 

construcionistas
69

 através de seus limites e exclusões. O problema do essencialismo – 

determinismo biológico ou natural – é simplificar e generalizar as ações como 

naturalmente cristalizadas. Ao essencializar uma maneira de agir, permitimos 

naturalizar também a concepção moral. Isso nos leva às afirmações históricas que 

associam o ser a um tipo de comportamento específico: gay = promiscuidade. 

Por outro lado, o construcionismo exclui o próprio corpo da conceituação do 

gênero e da sexualidade da pessoa. Se tudo é feito através das condições históricas e 

sociais, o gay é tratado apenas como algo historicamente construído, permitindo, 

discursivamente, a evidência de que o comportamento pode ser eliminado. A proposta 

questiona os binarismos envolvendo os sexos. A ênfase no processo normativo e não em 

                                                             
68 Reiterative power of discourse to produce the phenomena that it regulates and constrains. 
69 O construcionismo, entendido como a construção da realidade pela via do discurso, entra na discussão 

proposta por Butler para refletir sobre a dicotomia entre o que seria social e o que seria natural. 
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marcações pré-concebidas (imposições teóricas e uso de significados atrelados a 

significantes) faz parte da estratégia de descontruir binarismos (natural /cultura e corpo 

/mente) e contribui para evitar as cristalizações categóricas voltadas para as diferenças 

entre gêneros e os comportamentos a eles atrelados muitas vezes de forma negativa 

entre os próprios homossexuais
70

.  

 

SD12: Um dos maiores problemas em relação ao preconceito vem de 
dentro do mundo gay... Muito pensam e acham que pq eles são 

"comportados", todo mundo deve ser assim e menosprezam os 

afeminados, trans e afins... Eu não sou tão afeminado, mas 
(...)(Comentário da postagem “mundo dos padrões” no grupo “todos 

contra homofobia”, em 05/02/2014) 

 

O ato performativo, na problemática mistura conceitual de Butler, não é visto 

como um ato singular e sim como fazendo da performatividade uma forma de reiterar 

um conjunto de normas através da dissimulação de convenções por causa de sua 

aparente expressividade reflexiva do sujeito sobre si mesmo. Esse pensamento coloca a 

necessidade de se questionar sobre esses aspectos normativos e evitar as cristalizações 

de identidades nos próprios movimentos contestatórios. Não visa à negação sistemática 

das normas, mas à sua reflexão e à compreensão dos processos de naturalização. Cria 

uma possibilidade de não cristalizar papeis sexuais, identidade sexual e gênero, ou seja: 

uma pessoa afeminada não necessariamente possui um papel sexual feminino e não 

necessariamente nega seu gênero ao qual foi designada ao nascer. 

Do ponto de vista discursivo, o ato performativo, reterritorializado através da 

leitura de Butler, é constituído tendo como base os processos discursivos que vinculam 

o dizer com as evidências desse dizer. As normas, convenções e resistências fazem parte 

do intrincado jogo de subjetivação dos sujeitos pela interpelação ideológica e afetação 

inconsciente. Essas normas marcam o corpo e o discurso. Os aspectos normativos de 

gênero, nesse caso, são lidos a partir da reprodução de sentidos sem eliminar os 

conflitos inerentes a essa reprodução. 

 

A marca da performance do feminino 

Uma relação entre sujeitos e sociedade se estabelece numa tentativa de 

comunicação por vias de uma linguagem corporal associada à ideia de 

performatividade, aglutinando o comportamento e a linguagem. Nessa tentativa de 

                                                             
70 Como as formas pejorativas de se referir às performatividades afeminadas. 
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comunicação, haveria a resistência e a submissão às normas, à lei
71

, ponto destacado na 

Sequencia Discursiva 1. Nas Sequencias Discursivas a seguir, observamos o efeito de 

sentido entre a estigmatização do feminino e a performatividade corporal e linguística 

reafirmando uma legitimidade do feminino. Os sentidos que interessam no tipo de 

comportamento aqui analisado dizem respeito às possibilidades subversivas da 

performance afeminada de homossexuais em espaços de sociabilidade comum. 

Não se pode ignorar toda a conjuntura política favorável à discursividade 

desses tipos de performatividade. Essa conjuntura faz parte de toda movimentação 

ativista e discursiva que coloca as práticas gays nos dias atuais cada vez mais 

publicizada e tratada de forma natural e cidadã. Apesar de todo efeito pejorativo 

reconhecido tanto socialmente como pelo próprio indivíduo que a utiliza, não houve 

diretamente uma preocupação, por parte do aluno da Sequência Discursiva 1, de sofrer 

sanções físicas e maiores prejuízos recriminatórios. 

Isso demonstra uma característica do movimento político LGBT atual no 

Brasil, não tão marcado pelo que Fry (1996) classificaria como segregacionista ou 

assimilacionista. Uma expressão tão caracterizada de forma pejorativa seria melhor 

aceita em áreas específicas ou em redes de sociabilidades amigáveis, próximas ao tipo 

de militância segregacionista. Esse tipo de militância não seria tão necessário 

atualmente, visto ser possível uma maior aceitação social de tipos estereotipados em 

locais públicos não necessariamente reservados para esses tipos. Um fator positivo para 

a militância política, mesmo considerando a necessidade de superar as conotações 

pejorativas ainda presentes, tanto socialmente como pelos próprios grupos que a 

utilizam. Os significados simbólicos mudaram, mas ainda possuem resquícios da 

negatividade imposta por tanto tempo. 

Os trâmites das mudanças de significados e alterações de valores se efetuam 

através de um continuum conjuntural, podendo variar uma tendência conservadora com 

tendência liberal. A Análise do Discurso é uma forma de perceber essa variação, 

principalmente quando se escolhe aspectos não institucionais da representação de 

grupos ou categorias estigmatizadas, pois as consagrações do fato cotidiano são 

efetivadas através da esfera não institucional. Essa afirmação não nega a importância da 

esfera institucionalizada, como foi analisado o histórico do movimento. 

                                                             
71 Não se trata aqui da noção do jurídico, mas da forma de como o discurso de gênero lê o inconsciente na 

performatividade, como mencionado na parte anterior dessa discussão.  
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A publicação de textos e discussões no perfil da rede social facebook do grupo 

Todos contra a homofobia, lesbofobia e transfobia remete a essa caráter não 

institucional do movimento LGBT e demonstra a discursividade desses temas. Assim se 

torna exemplificavel aspectos das relações de poder, simbologias culturais, padrões 

performativos e capacidades subversivas nas marcações de identidades e estilizações 

materializadas no corpo e no comportamento individual. 

 No dia 05 de fevereiro de 2014, foi postado por um dos componentes do grupo 

uma reflexão acerca da coragem em se assumir transexual, drag queen, afeminados e 

travestis:  

 

SD4: O mundo dos padrões. Engraçado quando escutamos as pessoas 
ditando qual deve ser a postura dos gays na sociedade. Até quando se 

é gay você tem que ser o “MACHO ALFA” para ser aceito. Os 

afeminados, travestis, transexuais, drag queens vivem à margem da 
sociedade que impõe um comportamento social e afirma: ‘você pode 

até ser gay, mas não precisa ser assim’. É necessário refletir sobre 

nosso discurso e compreender que cada ser humano tem a liberdade de 

ser da maneira que deseja e se identifica, baseado em seu conceito de 
felicidade e realização. Dedico esse comentário aos que tem coragem. 

(Postagem no Grupo do Facebook “Todos contra homofobia”, 

referente a necessidade de melhorar a autoestima dos gays com 
comportamentos afeminados, em fevereiro de 2014)  

  

Mesmo considerando a falta de especificar as origens mais detalhadas desse 

enunciado recortado, a discussão sobre as normas e estigmas sociais presentes na 

dificuldade da assunção da identidade gay e, principalmente, na identidade gay 

afeminada é recorrente e transpassa a constatação da aceitabilidade ou não de tais 

identidades. Em alguns casos mais aceitos, como em festividades carnavalescas, 

estereótipos de comediantes e demais acontecimentos lúdicos. Em outros mais 

reprimidos, considerando os casos de agressões, repressões comportamentais, 

acessibilidade de emprego, por exemplo. Esses casos demonstram o quanto é variável a 

imposição dos valores sociais sobre a expressividade homossexual.  

Aspectos referentes à enfatização da masculinidade, ao se tratar do gênero 

masculino, subentende uma pressão para impor o padrão assimilante na postura política 

dos movimentos LGBT. Esse detalhe, como demonstra o discurso entre os 

representados pelo movimento, encontra resistência e caminha para a militância 

favorável ao respeito mútuo das diversas expressões da sexualidade. Uma disputa de 
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significações e relações de poder entre o conservadorismo e a subversão dos valores 

sociais.  

Apesar de parecer uma batalha indissociável entre aceitação e negação, a 

alteração dos padrões tradicionais dialoga e tende a concessões, dependendo do peso 

das consagrações dos aspectos subversivos desses valores. O exemplo disso são as 

possíveis condições discursivas para alteração da norma: “você pode até ser gay, mas 

não precisa ser assim”. Ou seja: só será aceito se for de uma maneira específica. 

Há dois efeitos do sentido no discurso postado no perfil do grupo que 

complementa a fala internalizada e subversiva do aluno sobre o estigma: a reflexão 

sobre os padrões normativos pela constatação da marginalidade social imposta aqueles 

considerados fora do padrão; e a coragem reconhecida naqueles que exercem uma 

maneira própria de ser, mesmo considerando a possibilidade da marginalização. Duas 

Formações Discursivas intercaladas no pensamento individual: a primeira, pautada nas 

afirmações de controle sobre as condutas do corpo; e a segunda, pautada na dialética 

estabelecida na confrontação com a primeira. 

Através desse confronto, retomo a “forma sujeito” (PÊCHEUX, 1995[1975]). 

Ela é entendida como o sujeito inserido no jogo das determinações ideológicas. Mesmo 

considerado constitutivo de seu próprio discurso, o sujeito compõe os dilemas e tensões 

sociais nos quais ele está inserido. A partir das variadas condições de produções e 

formações dos discursos, o sujeito que enuncia se entrecruza com as múltiplas 

Formações Discursivas de acordo com a sua própria história, fundamentando uma 

repercussão de sentidos. Nesses entrecruzamentos, a dialética da forma sujeito é 

compreendida, pois se efetiva não somente a reprodução das normas, mas também sua 

contestação (LAGAZZI, 1987). 

Reprodução e contestação às normas num mesmo patamar de sentido. Nessa 

disputa, o sentido de um gênero específico: o feminino. Pensando na concepção 

lacaniana de que “só há causa naquilo que falha”, há uma causa no sentido do que seria 

mulher e feminino. Por conta disso, a teoria do gênero esteve voltada sobre o 

entendimento de uma definição de mulher
72

 para então discursivizar também a ideia do 

feminino para desassociar o sexo do gênero. Desta forma, como só há causa no que 

falha, o que estava falhando era a evidência do que seria uma mulher (Ela, sujeito 

universal?). 

                                                             
72 Abordaremos melhor essa relação teórica da questão da mulher e da teoria do gênero na próxima parte. 
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Por outro lado, cabe ressaltar que se havia uma falha na ideia do que seria 

mulher, uma evidência estava posta no sentido do que seria o homem. Esse efeito de 

falha de um lado e evidência do outro também repercute na significação da falha no 

sentido do homossexual pela certeza do heterossexual e a falha do que seria o 

transgênero pela certeza do que seria o cisgênero. 

 

(...) as identificações de gênero configuram as práticas discursivas ao 
mesmo tempo que se configura nelas, como efeito de um processo de 

interpelação complexo e contraditório, no qual as identificações de 

gênero se articulam a outras identificações nos processos de 
constituição do sujeito do discurso. (ZOPPI-FONTANA & FERRARI, 

2017: 9-10) 

 

Essa causa não poderia faltar na própria construção teórica sobre o gênero. 

Entre um aspecto fenomenológico da definição de mulher e um aspecto construcionista, 

advém da filosofia o questionamento do sujeito, do universal para o voluntarista, sem 

solução no seio das contradições. Seria o gênero escolha? Imposição? Até que ponto a 

desvinculação do sexo com gênero descaracteriza essa afetação cultural no corpo 

significado por esses Sujeitos? As respostas para essas perguntas estão nas disputas dos 

sujeitos teóricos que se posicionam em suas ideias. Aqui, cabe a repercussão disso no 

discurso sobre si, que se apoia num processo histórico para significar a si mesmo por 

um já-dito atrelado a seus traumas. 

Se no discurso de Gênero podemos entender o corpo como um processo 

ritualístico performático a partir da relação com uma norma pré-concebida, na Análise 

do Discurso o entendemos como um efeito, marcado pelo imprevisto e pela 

materialidade discursiva. O efeito está no discurso, na significação que afeta o corpo, 

ressaltando o equívoco e o inesperado do sentido. Nessa problemática binária entre o 

homem e a mulher, há uma marca na significação do masculino e do feminino que 

repercute no processo de identificação e resistência do sujeito. 

 

SD13: Sou rejeitado pelo(s) brancos por ser negro, pelos negros por 

ser gay e pelos gays por ser afeminado. (Enunciado de um Sujeito que 

se performatiza como feminino sobre sua condição de negro, gay e 
afeminado. Compartilhado no grupo “todos contra homofobia”, 

reportagem do site pheeno em 13/06/2016.) (sublinhado nosso) 
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A insistência do sentido na marca dessa materialidade do enunciado. Esse 

sujeito é um ídolo para outros sujeitos. Ele é admirado, mas a marcação do sentido para 

ele é ser rejeitado. Não cabe aqui questionar uma veracidade do sentido ou uma 

abordagem psicológica sobre essa sua visão de mundo. Cabe refletir sobre uma marca 

discursiva que repercute um histórico, um histórico de rejeição em relação à mulher, ao 

negro e ao gay. Uma materialidade histórica que está na própria materialidade 

discursiva da teoria do gênero. 

 

SD14: RuPaul é tudo. Pra mim, um dos maiores nomes do mundo 

LGBTT. (Comentário na postagem da reportagem sobre o sujeito que 

se vê como rejeitado no site “todos contra homofobia” em 
13/06/2016) (sublinhado nosso) 

 

A contradição não precisa ser evidente para o Sujeito que enuncia. Ele se 

constitui por suas marcas. O sentido insiste. A marca de sua história que o deixa ser 

representado pelos significantes. Ter um gênero, nesse caso, o permitiu ser um 

imaginário admirado por um público e ao mesmo tempo se vê como rejeitado em sua 

história. Nesse caso, a marca da resistência à norma, sua constituição como um real que 

marca o furo no significado imposto. Um espaço para nos permitir pensar sobre a 

questão do trans, analisado na próxima parte.  

Assim foi possível uma aproximação com a conjuntura atual da assunção de 

identidade gay. As Sequências discursivas selecionadas nos permitem cogitar como o 

complexo jogo de significações coloca o sujeito em posições contraditórias dentro da 

própria afirmação de seu estilo de expressão comportamental e performance corporal.  

O fato de carregar estigmas e buscar sua própria valorização é um espelho de 

uma conjuntura de transição de valores. O discurso pelos direitos repercute, pela 

circulação, os sentidos das teorias existentes e assim afeta um processo de transição. 

Nessa transição, a consagração do novo ainda precisa enfraquecer as significações 

simbólicas que o reprime. As atividades da mobilização política, a maior publicidade 

discursiva e a capacidade dos diferentes grupos representativos de difundir e significar 

novos padrões são os fatores decisivos nesse processo de alteração da cultura social e 

estabelecimento de novas relações de poder e constituições do ser. 
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5.3 – ‘Trans’cendendo a língua – o não ser, mas ter   

A discursividade proporcionada pelo prefixo trans, precisou de um capítulo 

a parte por conta dos sentidos dele ´trans´cender as seguintes delimitações: políticas, a 

partir das representações das reivindicações; médica, a partir das definições que 

confundem o ser com o patológico; social, a partir da evidência do discurso médico; e 

psicanalítica, a partir da extrapolação das delimitações édipo-phalicas do gênero 

(ALESSANDRIN, 2012). Os efeitos de sentidos (PÊCHEUX, 1995), eventualmente 

conduzem a alguma tentativa de homogeinização, uma estabilização demandada pelos 

sujeitos pragmáticos. Nesse caso das Trans, o prefixo em si demonstra uma 

impossibilidade própria de representação, pois o próprio sentido dele procura se manter 

nas fronteiras das categorias, na ‘trans’cendência de qualquer categorização. Este 

capítulo, em si, não deixou de ser um furo no real durante meu processo de seleção e 

recorte dos corpora, um acontecimento durante a pesquisa que desestabilizou em si 

mesmo o caminhar dessa reflexão sobre o discurso nas disputas por direitos dos 

homossexuais. 

Antes de continuar, cabe uma explicação da utilização da palavra trans no 

feminino, insistindo na marcação de gênero da palavra transexualidade. As formações 

nominais (DIAS, 2015) em referências às transexualidades nas formulações linguísticas 

nesse discurso teórico serão materializadas nas variantes da expressão “(d)as trans”, 

(incluindo a preposição e o artigo no feminino) em referência às diversas 

transexualidades possíveis em seus aspectos identitários, sociológicos e performativos. 

Por outro lado, usaremos o masculino o trans quando tentamos referenciar o termo, e 

não sua suposta representação social. 

Utilizar o conceito de Formação Nominal serve para enfatizar que o 

significado move em função da enunciação, e não da palavra em si. O conceito não 

procura descrever o objeto produzido, induzindo ao conceito de sintagma, nem suas 

motivações fonéticas – fonológicas ou gráficas da unidade. Por outro lado, o conceito de 

Formação Nominal nos permite pensar nos referenciais da sua produção, contraídas 

internas e externamente à construção nominal. Sua forma sintática não seria 

determinante pelas condições prévias das estruturas gramaticais da língua, mas pelo 

processo de significação e posição do enunciador: 

 

A FN (Formação Nominal) arquiteta um lugar de designação pelo 

efeito de objetividade, mas que abriga em si a fragilidade do situar-se 
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em dissonância, déficit ou obliquidade com... ou mesmo em 

discordância de... Desse ponto de vista, a FN “dessubjetiviza” aquilo 

que se constitui no espaço intervalar do nítido-obscuro, do próximo-
distante, do superior-inferior, na fronteira do alcançável-inalcançável, 

da falibilidade-infalibilidade, do qualificado-desqualificado. (DIAS, 

2015 p: 10) 

 

 Situar-se em dissonância. Essa observação se aplica quando faço referência 

ao prefixo trans, pois nesse caso é feita uma expansão do jogo de sentidos em torno das 

morfologias possíveis entorno desse prefixo: ´trans´cendência, ´trans´posição, 

´trans´figurar etc. Essa observação é importante devido a marcação do gênero 

materializada na língua fazer parte da disputa por significados no processo discursivo 

por direitos, definição de si e apostas em igualdade de gênero nas práticas sociais. A 

partir da explicação do uso do feminino ao se referir às trans, elabora-se a reflexão 

sobre as condições de produção da análise desse significante nessa tese. 

Esse capítulo foi produzido durante o meu estágio doutoral sanduíche em 

Paris, na Universidade de Paris 13, Sorbonne cité. Nesse momento da pesquisa, o 

contato com corpus e as demais discussões acadêmicas permitidas a partir das 

produções teóricas e políticas da França em comparação com os do Brasil permitiram 

uma ampla visão da complexidade do termo ´trans´ tanto no discurso político, como no 

discurso teórico. O trans, como será possível analisar no decorrer desse capítulo, é um 

real que serve para desorganizar as linearidades dos sentidos. 

 

SD15: Homem transexual engravida de namorada também trans no 

equador. (Postagem selecionada de um perfil de amigos que 
compartilhou a publicação da página “cartagens e tirinhas LGBTs”, 

em 18/08/2016 )  

  

Esse enunciado não se refere a um casal homossexual, não se refere à 

demanda por direito e não se refere à demanda política. Então, o que ele estaria fazendo 

nesse recorte discursivo sobre as disputas políticas dos homossexuais? Para responder 

essa questão, é necessário refletir sobre as condições de produção e circulação desse 

enunciado e as respectivas disputas por sentidos envolvidas nesse tema. 

Essa é a notícia divulgada na página “Cartazes e Tirinhas LGBT”, numa 

forma de fazer circular sentidos para naturalizar socialmente algo tido como anormal. 

Sobre os sentidos e suas relações de evidências, percebemos possíveis equívocos na 

categorização tanto dos corpora dessa tese como também na coerência entre a 

publicação e a representação da sexualidade da página. Ou seja, o trans, nesse caso, não 
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se refere às pessoas que se inserem numa identificação do homossexual. Portanto, o que 

esse enunciado estaria fazendo numa tese sobre a discursividade pelos direitos dos 

homossexuais? A resposta é simples: o movimento político é usualmente representado 

pela sigla “LGBT”, sendo esse T a transcendência própria das definições de gênero e 

sexualidade. 

O que temos, então, nesse enunciado, é um homem que virou mulher trans, 

e uma mulher que virou homem trans. Eles se apaixonaram, casaram e vão ter um filho. 

Quem engravidou foi o homem-trans, ou seja, aquele que foi declarado mulher no 

nascimento
73

, mas agora não só se performatiza como homem como tem uma prática 

social enquadrada na heteronormatividade, amante de uma mulher.  

A princípio, algumas questões já podem ser levantadas para guiarmos a 

reflexão sobre essa discursividade por direitos e definições de si. A não-linearidade 

entre pensamento e linguagem é um princípio teórico da análise do discurso
74

, percebida 

em qualquer processo de significação. Sendo assim, os problemas de representação da 

língua no social estão contidos nas reivindicações políticas e conflitos sociais. Vejamos 

alguns exemplos sobre o que se quer dizer: O conceito de classe para os trabalhadores, 

quando se ressalta a não identificação daqueles que deveriam se considerar 

trabalhadores, é um exemplo de como os limites de referenciação da língua no social já 

estava presente desde o século XIX quando se tinha como evidente a dicotomia 

econômica determinando os interesses de patrões como divergentes dos empregados, ou 

da elite política em relação à luta operária. Outro exemplo é o próprio conceito de gay e 

homossexualidade, foco das disputas dessa tese. A homossexualidade e sua 

representação política não são representadas de forma homogênea e a identificação às 

definições linguísticas nos termos pejorativo ou afirmativo não permitem uma 

estabilização nas significações. 

Isso nos permite refletir sobre alguns pontos propostos de análise. Primeiro, 

focaremos na questão do ser e sua relação com o ter uma instituição representativa. Em 

seguida, analisaremos o ser ao exigir ter um nome. E, por fim, o ser que se afirma ter 

um gênero próprio ou inclusivo.  

                                                             
73 Inicialmente o termo usado para se referir ao sexo anterior ao processo de transição do sexo foi “sexo 

biológico”. Um deslize conceitual ressaltado na banca de defesa da tese, marcando um impasse da língua 

e uma necessidade de adequação teórica, já que o desenvolvimento da teoria de gênero se pauta no 

enunciado: não se nasce mulher. Ressalta-se, nesse caso, que não há consenso sobre a determinação 

biológica na configuração da sexualidade e nos remete aos limites da língua de se referir ao real. O uso do 

termo “declarado mulher no nascimento” é decorrente da forma como uma trans se refere a si mesma na 

SD18.  
74 Como mencionado no “Mergulho na teoria” 
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O Ser antes de ter uma instituição 

A proposta de levantar essa questão mais focada no caso das trans tem a ver 

com o fato de usualmente os sentidos, mesmo que nos limites do real da língua, da 

história e do inconsciente, buscarem uma ilusão de estabilização. Mas o caso das trans, 

não. Alessandrin diz que as trans são um eterno devenir: 

 

A heterogeneidade das práticas não faz mais do que alimentar o 
transexualismo, tanto é que ela permitiu que as demandas dos atores 

se sobrepusessem às disponibilidades do sistema. É por isso que 

consideramos os percursos das Trans não mais na medida de uma 
etiologia do transexualismo, de um “ser” transexual, mas de uma 

dinâmica de identificação do gênero, quer dizer, de um “tornar-se” 

(...) (ALESSANDRIN, 2012: 17).
75

 

 

Esta consideração se aplica tanto às referências do sujeito que se diz trans 

ou é afetado pelas designações das trans (nesse caso o sujeito que se constitui no 

discurso sobre as trans, não necessariamente sendo uma trans), como também ao 

próprio movimento político trans que se constitui como um eterno devenir, marcado 

continuamente por intensa divisão política e divergências nas demandas por direitos:  

 

(...) eu gostaria de salientar a pluralidade de lutas ligadas a questão 

trans. É surpreendente de ver a que ponto a questão trans não é jamais 

reduzida, algumas à questão medical, outras mais amplamente ligadas 
à troca do gênero e mesmo, numa certa medida, às questões LGBTs. 

(...) Assim como a história da transidentidade, a história das 

associações trans é uma sucessão de “deprises” de “tornar-se
76

. 

(ALESSANDRIN, 2012: 228/229). 

 

Assim diz um
77

 trans que não se encaixa numa identificação de gênero e 

recusa a etiqueta de transexual. Trata-se, nesse enunciado, de uma pessoa designada 

como mulher ao nascer, mais que deslizou sua identidade de gênero para o que ele 

chama de transboy: 

                                                             
75 L’hétérogénéité des pratiques ne permet plus au « transsexualisme », si tant est qu’il y soit parvenu un 

jour, de faire se superposer les demandes des acteurs aux offres du système. C’est pour cela qu’il s’agit de 
reconsidérer les parcours Trans non plus à l’aune d’une étiologie du transsexualisme, d’un « être » 

transsexuel, mais d’une dynamique d’identification de genre c'est-à-dire de « devenirs » 

(...)(ALESSANDRIN, 2012: 17) 
76

 Enfin, j’aimerais souligner la pluralité des luttes en lien avec la question Trans. Il est étonnant de voir à 

quel point la question Trans n’est jamais réduite, certes à la question médicale, mais plus amplement à la 

question du changement de genre et même, dans une certaine mesure, aux questions LGBT (...).Comme 

l’histoire de la transidentité, l’histoire des associations Trans est une succession de déprises des devenirs 

Trans vis-à-vis de la médecine. (ALESSANDRIN, 2012: 228/229)  
77 O uso do masculino é por fazer referência a um homem-trans.  
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SD16: Eu não sei bem o que se quer dizer ‘homem’
78

.(corpus 

recortado da tese de Alessandrin) (ALESSANDRIN, 2012: 138)  

 

A reivindicação política nesse caso não é para o reconhecimento de sua 

condição de gênero masculina ou feminina, ou que sejam feitas alterações cirúrgicas no 

corpo. Nesse caso trata-se de alguém que não precisa de tratamento hormonal, operação 

médica ou intervenção psiquiátrica para afirmar uma posição de gênero pré-definida 

entre homem ou mulher. Ele se diz boy, mas não quer ter um falo. Ainda assim, 

pronominalmente nos referimos a ele. Esse acontecimento não se encaixa juridicamente 

e politicamente na militância do reconhecimento da transidentidade de gênero dos que 

querem passar de homem para mulher (MtF) ou mulher par homem (FtM), mas não 

deixa de fazer parte da luta das trans por direitos e reconhecimentos.  

 

SD17: Ela nasceu menino, ele menina. E agora formam um casal que 
luta contra o preconceito (Repostagem do grupo “todos contra 

homofobia, lesbofobia e transfobia”, em 30/06/2016) 

 

Essa Sequência Discursiva faz eco à SD16. A situação retrata a mesma 

questão da não coincidência entre gênero e sexualidade. Se no primeiro caso o 

enunciado permitia observar uma repercussão do sentido militante, nesse caso a 

referência à questão política é explícita: luta contra preconceito. Emblemático, então, 

são os focos dos caminhos políticos que a militância proporciona. São feitas 

reivindicações sobre respeito a comportamento social, a lei de nome social, a lei por 

proteção contra ofensas e agressões. Para enfatizar mais ainda a nossa abordagem sobre 

a ilimitada transcendência do sentido do trans, a militância política abrange também as 

áreas médicas, psiquiátricas, as convenções de gênero sobre o feminismo e também 

questões relacionadas à prostituição. 

Assim analisamos uma série de seleção de corpora para relacionar a 

discursividade da militância por direitos com a discursividade das questões relacionadas 

ao gênero, ao comportamento social, à identidade de si e prostituição. Ou seja, quando a 

noção do ser e do ter se acopla a transcendência do sentido do trans. 

Se nos primeiros enunciados refletimos sobre formulações linguísticas que 

produziam efeito de sentido da descategorização da sexualidade e do gênero, 

                                                             
78 “Je ne sais pas bien ce que ça veut dire ‘homme’” (ALESSANDRIN, 2012: 138)  
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proporcionando uma materialidade não só linguístico-discursiva, mas também corporal, 

nos enunciados seguintes vamos discorrer sobre o efeito de sentido da desconstrução 

jurídica e institucional proporcionado pelo discurso militante trans.  

Nesse caso, faz-se referência ao acontecimento protagonizado por uma 

militante pelos direitos transexuais na cidade do Rio de Janeiro, em que um processo 

criminal esbarra nos limites das designações dos sujeitos na língua. A situação se refere 

à detenção e instauração de um processo jurídico de uma mulher-trans por andar com 

seus seios desnudos. Acusada de ultraje público ao pudor, sua questão de gênero e 

corpo é um real que vai se chocar com a estabilidade aparente das designações no 

discurso jurídico.  

 

SD18: Se me condenar estará reconhecendo legalmente que 

socialmente eu sou mulher e o que vale é minha identidade de gênero 
e não o sexo declarado em meus documentos e isso então criará 

jurisprudência para todas xs pessoas trans serem repeitadxs pela sua 

identidade de gênero e não pelo sexo declarado ao nascer. Se 
reconhecer que sou homem como consta nos documentos estará me 

dando o direito de caminhar com os seios desnudos em qualquer lugar 

público onde homens assim o façam, mas tambem estará dizendo que 

homens e mulheres não são iguais em direito. to be or not to be. ( 
Postagem do site “Iconoclastia incendiária” em 10/06/2013, 

depoimento de uma militante trans) (sublinhado nosso)  

 

“Ser ou não ser”, uma formulação linguística que materializa a necessidade 

de você não ser para ter. Ou seja, para ela ter o direito de andar desnuda, ela não deve 

ser nem homem, pela sua identidade trans, e também ela não deve ser mulher, para não 

ser condenada. Um real histórico, linguístico e inconsciente, que extrapola as 

determinações sexuais e equivoca a moralidade impositiva de recalques materializadas 

nos equívocos discursivos.  

O caso da Idianara exposto nessa análise discursiva demonstra como a 

questão da materialidade dos corpos e dos sentidos não precisa passar por uma prova de 

validade de situação verídica ou inverídica. Não se quer dizer que o caso poderia ser 

inverídico, mas que a própria circulação do sentido (ORLANDI, 2012a) cria por si 

mesmo uma expectativa, uma memória e uma demanda que afeta um imaginário 

inconsciente. 

No comentário da postagem no facebook de pessoas que apoiam a militância 

e a visibilidade trans, a expectativa é de que mais pessoas conheçam o caso e não 

necessariamente o resultado do processo judicial. O caso foi circulado, repercutido, 
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utilizado como estratégia política e aumentou da visibilidade trans através, dentre 

outros meios, de simplesmente se por a falar sobre, ou seja, discursivizar tal situação 

específica.  

 

SD19: Excelente! Espero que haja repercussão do caso. 

SD20: Vc(sic) como ficou o caso? (Repostagem da pagina 

“preparanem” em perfil de amigos em 13/05/2017, idem SD19) 

 

A SD19, de um simpatizante da causa trans, dar corpo ao sentido de sua 

expectativa de repercussão. A SD20, por outro lado, é a pergunta formulada pela autora 

da postagem inicial. O sentido da postagem é o mesmo do que se trata da expectativa da 

SD19: repercutir, mostrar o equívoco na língua, na lei, na definição do ser. 

Na constituição desse ser, a militante Idianara ganhou uma representação, 

um imaginário sobre si que está em curso de possibilitar não somente materialidades de 

sentidos nos discursos, mas também no êxito político e jurídico. Hoje, a militante 

também é política, concorrendo a cargos de deputada legislativa. O testemunho sobre 

sua vida é indicativo dessa constituição do ser no discurso e também da visibilidade da 

causa política dos trans. 

 

SD21: Virei militante pelos direitos humanos, fui treinada pelo 

programa municipal de DST/AIDS e pelo ministério da saúde. 

Sobrevivi ao assassinato de amigas nas ruas, apenahei muito da 
política e vivia dormindo nas delegacias para onde éramos levadas e 

deixadas até terminar o plantão de manhá. (...) me tornei presidente 

fundadora do grupo Filadélfia de travestis de Santos e minhas 
denúncias levaram a ameaças e a ser algemada em um poste no José 

Menino em Santos por um policial e ter seu revolver apontado para 

minha cabeça e liberada, pois ele só queria me aterrorizar. (Postagem 

do site “Iconoclastia incendiária” em 10/06/2013, depoimento de uma 
militante trans). (sublinhados nossos) 

 

No testemunho de sua vida, as marcas de sua constituição em sujeito: virei, 

me tornei, sobrevivi. As relações com categorias que designam o ser também se 

mesclam, se confundem. Ela foi presidente de um grupo de Travestis, talvez, por na 

época a visibilidade de que seria uma transexual não estaria ainda “materializada”. O 

testemunho, posto em discurso, faz parte da constituição de imaginários sobre o 

ocorrido, misturando o aspecto da experiência pessoal do vivido com a experiência de 

compartilhar o vivido, através do discurso.  
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Deve-se lembrar de que o testemunho é da ordem do memoriável, esse 

é um dos seus aspectos. Dar um testemunho aponta para um falar 

urgente, para o não esquecer e para um não deixar os outros 

esquecerem. (MARIANI, 2016: 50-51) 

 

Dentre as discussões marcantes sobre o testemunho, consideramos duas 

visões como fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho: a indicação de 

Pierron (2010) da era do testemunho; e, em contraponto, a ideia do fim da narração de 

Benjamin (1994). Entre a era do se por a dizer e a era do se calar por causa do horror, 

considerado aqui como os dois paradigmas que sustentam a afirmação dos respectivos 

autores sobre um mesmo período histórico, há a demanda pela informação. 

Ao não se calar, Idianara permite subjetividade outras, em sua própria 

experiência. Ao permitir que sua história fosse discursivizada, seja em acontecimentos 

históricos/discursivos, seja em circulação de sua autobiografia testemunhal, os 

significantes que assim se põem em circulação marcam outros sujeitos e incrementam a 

representação dos sujeitos nessas cadeias de sentidos e marcas inconscientes.  

Atento, nesse caso, ao caso particular da ideia de experiência, não 

necessariamente cristalizada dentro de um conceito teórico de alguma área 

epistemológica específica. Trata-se de uma experiência por seu sentido em disputa, em 

circulação, que marca, toca, constitui o sujeito. Esse sujeito, além de compartilhar as 

diversas formas de experiências (vivenciada ou assistida), a transmite, seja em novas 

discursividades, seja em sua relação inconsciente com o Outro. 

 

Experiência de uma subjetividade, o testemunho manifesta uma 

interioridade que mede sua tarefa expressiva e figurativa com base na 
desmedida que comporta a evidência que ele atesta (PIERRON, 2010: 

23)  

 

Não há como delimitar a definição do ser. O testemunho de Idianara 

demonstra como sua experiência comporta diferentes categorias políticas em um só 

sujeito, que se subjetiviza a cada situação em que deve se posicionar no discurso. Num 

mesmo texto testemunhal, sua condição de ser se constitui em cada enunciado, em cada 

marcação de sua experiência que se aproxima de cada categoria pré-determinada por 

palavras que escapam do real e criam o imaginário de uma realidade puramente 

instantânea. 

 



166 
 

SD22: Eu tinha apenas 11 anos de hormonioterapia e cinco q(sic) me 

vestia com roupas femininas e era confrontada a tudo isso, o Filadélfia 

foi a 1ª ONG no Brasil a exigir em uma conferência municipal de 
saúde q o nome social fosse obrigatório no prontuário médico das 

travestis e transexuais (...) na mesma conferência conseguimos que 

casais homoafetivos fossem considerados cônjuges de fato e que em 
caso de internação travestis e transexuais fossem internadas em 

separado ou na ala feminina (...) fui vendida por sete mil dólares como 

prostituta na rede de tráfico internacional, paguei, fugi e briguei no 

consulado brasileiro em Genebra (...) chegando na Suíça quebro a 
maneira de explorar as prostitutas alugando para elas (q antes tinham 

q pagar 50% de todo o ganho) apartamentos por diária. (Postagem do 

site “Iconoclastia incendiária” em 10/06/2013, depoimento de uma 
militante trans)(sublinhados nossos) 

 

As passagens de sua vida são os deslizes em categorias de militância social, 

política e jurídica. Travesti, transexual, prostituta, militante, proxeneta
79

. Uma marca de 

significantes que a representa, mostrando o quanto a noção do ser é frágil no 

encadeamento imaginário de uma linha de pensamento sobre si mesmo. Não só o corpo 

muda, mais também suas formas de identificação, a imagem social, e o simbolismo 

desse imaginário que afetam tantas outras formas de expressões políticas e sociais 

(novas formas de militância e representação política). 

O que pensar da experiência de um sujeito que se constituiu perante 

tamanha diversidade de acontecimentos históricos em sua vida e que foram por si 

mesmos discursivivizados em seu quotidiano? A situação traumática em que as trans 

são submetidas forma a atual militância e a atual maneira de se expressar. Ganha 

contornos no cotidiano da militância gay e também na militância feminista. Efetua-se 

uma repercussão discursiva na materialização dos sentidos no sujeito. 

Então que o limite da língua também esbarra no limite da representação 

institucional. O sujeito que se constitui no discurso não é o mesmo que se personifica 

nas representações institucionais. A disputa pela significação move também a 

contraditória disputa por significados no meio da militância dos homossexuais e das 

feministas.  

As trans, por si, mesmo que representadas pelo seu T na sigla múltipla do 

movimento LGBT, dizem sobre esse processo de significação. Porem, nesse aspecto 

institucional, a militância trans além de se destacar do movimento LGBT, conseguiu 

                                                             
79 Por incentivar a prática da prostituição ao alugar o quarto para as prostitutas, um dos motivos das 

ameaças pelos controladores das redes de tráfico internacional. 
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materializar um símbolo próprio, em deslize ao arco-iris dos homossexuais, o símbolo 

da bandeira rosa. 

No percurso histórico, o movimento político homossexual na história do 

Brasil passou pelas organizações regionais à nacional. O percurso dos nomes indica a 

influência dessas questões particulares de gênero, sexualidade e particularidades. De 

“Movimento homossexual Brasileiro” pelas décadas de 1980, para os “Encontros 

Brasileiros de Homossexuais”, que seguiu a inclusão da questão específica das lésbicas 

com “Encontro Brasileiro de Lésbias e Homossexuais”, em 1993, e, por fim, a inclusão 

das Travestis a partir de 1995 e oficializado em 1997 no VII Encontro Brasileiro de 

Gays e Lésbicas” contando com a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis 

(ABGLT) (FACCHINI, 2002). O nome das siglas forma uma narrativa da constituição 

desses sujeitos e seus nomes. O título da tese da Facchini (2002), que analisou esses 

movimentos, também marca essa narratividade envolvida no processo de nomeação do 

movimento: “sopa de letrinhas”.  

A entrada do T, das trans, marca uma referência institucional de que as 

Trans estariam ligadas a um sentido da sexualidade. O T, no plural, engloba o travesti, o 

transexual e o transgênero. Emblemático nesse percurso histórico, é que o L, das 

lésbicas, costuma ser colocado em primeiro plano, formando o atual LGBT, para 

enfatizar o Lésbico, das mulheres perante a predominância das questões dos homens 

homossexuais, usualmente marcados como gay, apesar do termo, em si, também 

representar semanticamente as mulheres.  

 

Esse fato diz muito sobre a reprodução de categorias tradicionais de 
gênero, no espaço LGBT. Quem sabe por isso haja tanta insistência 

em se utilizar o LGBT ao invés do GLBT. (SILVA, 2006: 198). 

 

Nesse processo de significação de nomear o movimento político para 

representar as lutas dos homossexuais e dos transexuais, os Ts continuam no último 

plano e, por si, caracterizam sua instabilidade perante as outras categorias, até mesmo 

por que a transexualidade não seria mais uma sexualidade. 

Não se quer dizer com essa reflexão que o movimento LGBT despreze as 

trans por deixar o T no final da sequência das siglas. Por mais que tenha sido uma 

insistência da militância voltada para a homossexualidade feminina enfatizar o L das 

lésbicas, os sectarismos atuais que representam a fragmentação identitária dos sujeitos 
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aficionados a uma representação estável na língua, no discurso e nos nomes, voltam a 

sua questão muito mais amplamente na própria definição do que seria o T.  

Nesse caso, o discurso dentro de uma prática do feminismo considerado 

como radical insiste na negação da concepção do ser trans como sendo identificado 

como mulher. É o mesmo discurso feminista que também se sectariza dos movimentos 

por direitos das prostitutas. O t, mais uma vez, transcendendo as categorias, corresponde 

sua militância tanto na afirmação do respeito à mulher como também à prostituta, 

exemplo da materialidade dos enunciados da militante Idianara. 

Se a filiação institucional evidencia parte de transcendência das trans, 

apontando a fragilidade das designações dos sujeitos, o aparato institucional de apoio à 

questão Trans também ajuda na constituição do sujeito. Nesse caso, é através das 

disputas institucionais que se dá a luta pelo sujeito trans poder se nomear pelo nome 

que lhe convém. E, nesse caso, dar nome a si é se tornar, é se ligar a um significante que 

irá te representar pelo seu ser, pelo seu ter e por aquilo que te possibilitará amar. 

 

O ser por ter um nome 

Dar um nome é um processo de marcação. A coisa nomeada se ‘trans’figura 

na palavra que será sua marca e repercuti discursivamente. O ser, em seu processo de 

subjetivação na linguagem, também é afetado pelo seu nome. O nome é a materialidade 

da linguagem que permite a inscrição no simbólico. Mariani (2014) discorre sobre dois 

percursos da subjetivação do sujeito pelo nome. Por um lado há um processo jurídico, 

que permite a existência de si, através da leitura de Guimarães (2002 apud MARIANI, 

2014). Por outro lado, essa existência se liga também a uma identidade, não sendo 

apenas a identidade de registro, mas também seu efeito, no sentido de que o nome diz 

algo sobre o que se nomeia. O nome, de antemão, inclui uma memória discursiva sobre 

algo e marca os imaginários do que se evidência como um ser.  

É através desse imaginário que podemos compreender o segundo percurso 

do nome. Nesse caso, é o furo proporcionado pela impossibilidade da representação do 

significante. O nome próprio seria algo anterior à inscrição do significante, relacionado 

ao desejo do Outro. O nome trabalha no efeito da subjetivação entendida como sendo “a 

captura do corpo na linguagem” (MARIANI, 2014: p. 136). 

Assim, se expõe a diferença entre um sujeito pronominal, o sujeito que fala 

e o sujeito do inconsciente. Do Eu psicológico, imagem de si constituída pelo efeito 

sujeito do discurso, há também o eu falante, que no discurso ele fala e tropeça. Nesse 
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deslizar entre o Eu e o falante, há também o sujeito do inconsciente, evanescente, que 

transpassa os equívocos do sujeito que fala e se gramatiza ao fazer parte de uma 

estrutura sintática da língua. 

É entre esses percursos que apreendemos as disputas pelo nome social das 

trans em seu processo discursivo. Da rejeição a uma identidade à busca por ser 

capturada por Outro, por algum traço preexistente que fala por si na sua busca de 

definição e estabilização de um ser. O impedimento de oficializar esse nome também é 

uma marca, que traumatiza e se materializa não só em disputas materiais discursivas por 

direitos, mas também na performance corporal, na inscrição material tanto na linguagem 

como também no corpo.  

Eu sou! Eu tenho um nome! Escrever, falar, dar corpo ao sentido desses 

termos que farão a inscrição do nome próprio, se transforma numa demanda que 

caminha pelas disputas institucionais e também nas disputas de identidade sobre si em 

choque com as negações impostas pelas práticas sociais. 

 

SD23: é através do meu nome que vivencio a sociedade, não vamos 

permitir que fundamentalistas nos neguem esse direito. Meu nome é 
Ária Rita, e meu #nomesocialédireito. (Postagem do grupo “todos 

contra homofobia, lesbofobia e transfobia” em 21/06/2016) 

(sublinhados nossos)  

 

A materialidade “meu nome social é direito”, tem seus deslizes. O uso das 

hastags (#) se tornou uma forma comum de marcar uma discursividade. É um índice de 

busca, de marcação. As hastags possibilitam que observadores procurem pelos 

enunciados marcados por essa ferramenta de indexação. É um aglutinador, formador de 

uma identidade ligada aos enunciados. Por esse coletivo de identidade, se forma um 

grupo, um sentido, ou seja, todos aqueles que se indentificariam com a questão do 

“nome social é direito”. 

Ao incluir na sintaxe dessa hastag o pronome meu, o sujeito se inscreve 

num mundo de significação específico dessa hastag. Meu nome social é direito. Qual 

seu nome social? Direito. Assim funcionaria discursivamente a relação sintática e 

semântica desses termos materializados a partir de uma demanda política de um grupo 

exigindo poder ter um nome. 

Nessa discursividade do prefixo trans, o nome constituiu uma identidade 

com a luta. Ela é Rita, um nome que já é seu nome social, considerando sua identidade 

trans. Mas direito é seu outro nome, sua outra marca que a faz se inscrever na 
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linguagem e ser reconhecida. Seu nome social também é direito, pois ela está sendo 

constituída por esse direito também, o direito de ter um nome. Direito, não esquerdo, 

não excluído, não interditado. Direito! O nome dela também é direito
80

. 

Assim que esse enunciado aglutina três posições sujeitos: A Aria Rita, a 

cidadã trans, que se crer como um sujeito consciente, categorizado em estruturas 

classistas e psicológicas – rica, pobre, estudante, identitária de uma demanda social, a 

que pensa escolher seus rumos de militância e ação. Há também o sujeito gramatical: A 

Aria Rita, constituída numa forma sintática de artigo e nome próprio, que pode ser 

substituída por um pronome pessoal: Ela. Por fim, o sujeito inconsciente, o Direito, que 

se faz e se desliza nessa estrutura. O direito que constitui um sujeito marcado por suas 

demandas e desejos materializados em seus enunciados. 

Rita se transfigura em Direito. Um deslize permitido pela relação de 

sentidos e constituição do ser. Outro deslize sobre essa mesma temática é o equívoco da 

interdição, quando algo é proposto e o próprio sujeito que propõe está incluso no que se 

propõe ser interditado. Não se entra numa questão do saber, a pessoa não precisa saber 

sobre o que está fazendo, basta que ela tenha um imaginário e as evidências outorgantes 

de suas práticas. 

 

SD24: Deputada Tia Eron assina projeto contra uso de nome social de 
Travestis e Transexuais (Postagem no grupo todos contra homofobia, 

lesbofobia e transfobia – em 21/05/2016) (grifos nosso) 

 
SD25: Quer proibir o nome social para as pessoas trans, mas usa o 

nome social no local de trabalho (Postagem no grupo todos contra 

homofobia, lesbofobia e transfobia, em referência à deputada “Tia 

Eron” – em 21/05/2016) 

 

Tia Eron teria um funcionamento como um nome social, exposto nas Urnas 

para votação e também marca a imagem de um sujeito. Possui a funcionalidade similar 

ao de qualquer nome próprio. Tia Eron, nesse caso, é conhecida muito mais pelo seu 

nome social do que pelo seu nome registrado em cartório, considerando a circularidade 

na mídia. Tanto que a manchete do jornal classifica como o sujeito gramatical para fazer 

referencia ao sujeito da ação ela mesma, a Tia Eron!, como uma evidência.  

Pêcheux (1995[1975]) discorre sobre o que ele chama de “efeito 

Münchhausen”, quando o sujeito se puxa pelos próprios cabelos para sair do buraco. A 

                                                             
80

 Cabe ressaltar que a metodologia de análise não trabalhou com documentos e registros cartoriais, não 

podendo fazer indagações acerca das dificuldades ainda presentes para se efetivar tal direito.  
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evidência do sujeito é tanta, que mesmo quando você fala de você mesmo, você é 

interpelado em sujeito, e por isso a processo de evidência é ocultado. Tia Eron. A 

referência linguística que a fez ser materializada no enunciado foi forjada a partir dos 

significantes que a representariam e esses significantes formaram para o leitor a 

expressão de um nome próprio. 

Essa funcionalidade do enunciado tem suas ligações tanto com as evidências 

das estruturas de exclusão social como também com o funcionamento jurídico. A 

interdição é para as travestis e as transexuais, algo que está explícito na própria 

materialização do enunciado. A evidência que se trabalha nessa estrutura é que são as 

travestis e transexuais que necessitam usar os nomes sociais, e não, talvez, a deputada 

que propõe a interdição. 

Sobre o funcionamento discursivo do jurídico, a interdição especifica o 

novo registro do nome, algo que muitos que utilizam o nome social não precisam fazer. 

Nesse caso, a evidência trabalha em torno do funcionamento institucional da existência 

do ser. A Tia Eron não precisaria usar seu nome social para fazer abertura de contas de 

bancos ou passaportes. Os artistas que são conhecidos pelo seu nome artístico também 

não precisam alterar suas existências institucionais materializadas no registro cartorial. 

Eles podem transitar entre dois Seres que nomeio para tentar caminhar nesse jogo de 

sentido: o ser cartorial e o ser do cotidiano. Discursivamente, temos então, o ser do 

cotidiano social, o ser conhecido e mencionado pelos amigos, fãs e eleitores, e, em outro 

momento eles podem ser o sujeito que existe primordialmente nos registros 

protocolares, nesse caso o ser cartorial. 

Por outro lado, há um funcionamento particular da legislação sobre a 

alteração do nome que nos concede mais um elemento contido nessa condição de 

produção discursiva sobre a construção dos sentidos nas leis existentes e nas leis 

propostas para interditar o grupo das trans. Um funcionamento que alimenta mais ainda 

a complexa subjetivação entre o ser cartorial e o ser do cotidiano. Isso nos possibilita 

analisar o discurso jurídico, assim como o discurso teórico, nesse caráter discursivo de 

materializar os sentidos no corpo e na linguagem: 

 

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

podem ser compreendidos ou estudados apartados de sua 

exterioridade, já que se trata de fenômenos sociais. A forma como 

concebo o Direito não considera, contudo, que ele advém da relação 
social como elemento imprescindível e natural, mas, em movimento 

contrário, que seus mecanismos se direcionam obrigatoriamente a um 
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grupo social, variando, assim, no tempo e no espaço. (GOMES, 2015: 

10) 

 

O discurso jurídico afeta, portanto, o processo discursivo de subjetivação 

das trans. Para marcar mais ainda o registro de interdição endereçado às trans, no Brasil 

há uma lei que permite a alteração do registro do nome desde de 1973. Segundo essa lei: 

 

SD26: O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua 

substituição por apelidos públicos notórios. (art. 58, lei n. 
6015/73)(sublinhados nossos) 

 

Há uma marca de equívoco sobre quem a lei está representando. Ao que se 

refere na formulação “apelidos públicos notórios”? Entre o que está escrito e o que se 

está representando, há o sujeito e suas evidências. As trans, nesse caso, não são 

representadas, elas não possuem “apelidos públicos notórios”, mesmo que todos com 

quem elas convivem a chamem pelo seu “apelido púbico notório”.  

O processo cartorial precisou seguir um rumo discursivo específico para as 

Trans. Nome social, nesse caso, é a referência para o direito dos tempos atuais que 

permite que as trans possam finalmente usar o seu “apelido público notório” que já 

estava registrado em lei desde 1973. 

A transição entre o ser cartorial e o ser do dia-a-dia se inclui na suposição da 

opção. A demanda para a mudança do registro pelas trans é a permissão de que ela não 

seja esse ser cartorial, imposto a ela. Uma marca que ela não se identifica como sendo 

ela, mas para ela. É a lembrança de que ela, na verdade não é, ao invés de ser. O 

funcionamento cartorial nesse caso das trans é a determinação do não ser, ao contrário 

do usual funcionamento do ato de nomear, que é exatamente determinar o ser.  

 

SD27: Hoje eu posso usar o nome Márcia Rocha e exigir que me 

tratem assim (Recorte do twiter de uma trans nem postagem do 
jusbrasil – em 09/07/2017).  

 

Pelo direito e pelo nome. Agora ela poderia exigir que ela seja chamada 

pelo nome. Ela poderia exigir ser o que ela diz ser. Mesmo que a funcionalidade não 

ocorra exatamente da forma como ela enuncia, pois se trata de seu imaginário sobre o 

nome, é através dessa premissa do direito e do uso de seu nome que ela se constitui na 

crença desse seu poder de exigência. Assim ela é. Uma constituição não somente 
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materializada pelas condições materiais da produção do discurso como também pelas 

condições materiais da nomeação do sujeito na produção do discurso. 

 

SD28: Nome social é a sua identidade, e quando não há garantia a 

pessoa se sente num ambiente hostil (Postagem sobre projeto de lei 
sobre o Nome social, em 11/10/2015 no grupo “todos contra 

homofobia, lesbofobia e transfobia”). 

 

A condição material de nomeação também marca um imaginário não só do 

nome do sujeito, mas do nome da classe do sujeito ao qual ele pertence. Nomes e as 

suas identidades que discursivamente funcionam como imaginários, trabalhados como 

um “saber sobre”. Ao se ligar a esses saberes, os sujeitos se fragmentam (INDURSKY, 

2008) na busca incessante de se enquadrar em alguma categoria... nomeada. Esse 

imaginário marca a posição ideológica de quem o materializa em discurso como 

também a posição inconsciente da captura pelo significante, por isso o furo, a 

incompletude, o sentimento de não-representação. Ela, a trans, a gay, a coisa? 

Do nome social e ao trans, a passagem de um significante ao outro na 

representação desses sujeitos nos fazem também sermos representados por outros 

significantes no nosso processo de materialização dos enunciados em discursos. Uma 

memória de sentidos trabalha para sustentar esse imaginário, a retomada, uma memória. 

Nesse caso, o termo memória é melhor empregado por se vincular tanto a um 

funcionamento de algo pré-construído, já dito, como também ao funcionamento de algo  

inversamente proporcional a ideia de memória: o esquecimento (STÜBE & TIBOLLA, 

2015). Memória e esquecimento trabalham juntos nessa constituição do sujeito, que se 

esquece do que o constitui ao mesmo tempo em que se cria na própria certeza 

imaginária.  

No trabalho desse imaginário junto com a memória discursiva em questão, 

está a evidência da característica socioeconômica desse grupo das trans. A evidência de 

que nome social é uma garantia de identidade e de direito caminha em conjunto com a 

evidência do tipo de oportunidades reservadas para as trans.  

 

SD29: Vamos dar oportunidades a essas pessoas, chega de travestis e 
transexuais na prostituição (Comentários sobre a questão do nome 

social na aplicação do exame nacional do ensino médio no perfil do 

Deputado “Marcelo Freixo” em 11/10/2015) (sublinhados nossos) 
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Dentro da mesma temática dos benefícios implícitos no direito civil do 

nome social, uma conquista do movimento político, a circulação dos sentidos permite 

uma repercussão discursiva sobre o estigma não só da determinação material e 

econômica que interpela o sujeito trans como necessariamente marcado pela prática da 

prostituição, como também faz circular a evidência de que a prostituição é um mal a ser 

evitado.  

O direito social representa o sujeito junto com outro significante: chega! 

Um basta. Uma coisa deveria levar a outra e as trans, nas melhores das intenções do 

sujeito simpatizante do direito ao nome social, se equivoca na certeza de que nome e 

oportunidade condiciona uma diminuição da prática da prostituição. Nesse jogo de 

evidências, nos parece que as prostitutas femininas não teriam também seus nomes 

sociais respeitados. Acontecimento esse que não é observado nos discursos das teorias 

de sociologia sobre o tema da prostituição. Da mesma forma, não foram encontrados 

materiais para fazer os recortes discursivos que pudessem representar esse tipo de 

circulação de sentido. 

Mesmo assim, o sujeito que se fez representar nessa posição ideológica 

favorável ao direito do nome social das trans, não deixou de se afetar inconscientemente 

pelo trauma dos sentidos que circulam sobre a prostituição. Sem marcar um julgamento 

moral, nem dessa análise teórica sobre o enunciado, nem da posição política desse 

sujeito constituído pelo momento de aplaudir um direito das trans ao mesmo tempo que 

interdita um direito das prostitutas, podemos refletir sobre como esses imaginários do 

nome e dos grupos sociais atuaram para permitir a formalização desse enunciado de 

acordo com uma certeza ideológica afetada pelo inconsciente. 

 Assim passamos para a próxima parte da análise. Entre a boa intenção e o 

equívoco dos estigmas, a situação das trans transcende a questão do gênero, e desta 

forma são marcadas as resistências das posições dos militantes constituídos entorno da 

posição política em defesa do gênero das mulheres, usualmente representado pelo 

significante: feminismo. 

 

O ser que se afirma ter um gênero 

O discurso teórico cria suas evidências, institui um “saber sobre” e permite 

repercussões discursivas. A ideia de gênero, mesmo que não consensual, afetou a 

materialidade das disputas discursivas no meio político e social. Concepções da luta 

pelos direitos das mulheres e dos direitos das trans esbarram em noções sobre corpo, 
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sobre gênero e sobre sexo que estão ligados a produção teórica. Afinal, parte das 

afirmações e evidências se constituem de um suposto saber, saber esse criado por 

concepções filosóficas, sociológicas e psiquiátricas. 

Se analisarmos as décadas de 1960 e 1970 como as décadas que abriram 

espaços para as questões políticas sociais mais engajadas em identidades plurais 

(HOBSBAWN, 1995), não mais focadas nas diferenças econômicas de classe, parte 

desse movimento se deve a uma produção discursiva sobre a ideia do sujeito e suas 

estruturas. A relação do movimento político entorno do direito e identidade das 

mulheres exemplifica a sua relação com o discurso, pois seus efeitos de sentidos 

tomaram caminhos marcados por um acontecimento enunciativo vindo da filosofia, a 

afirmação de Simone de Beauvoir (1949): “não se nasce mulher, torna-se mulher”. 

Cria, na própria filosofia, uma série de perguntas a partir de seus efeitos de 

leitura. Butler (1998), por exemplo, alimenta os efeitos de sentidos da produção 

filosófica de Beauvoir ao introduzir questões não abordadas, como a questão do corpo, 

da natureza e do essencialismo. O limite, nesse caso, seria até que ponto a afirmação de 

Beauvoir estaria referida somente ao corpo biológico da mulher e como estariam as 

propostas da superação do binarismo da visão do mundo pautada na diferença sexual 

entre homens e mulheres?  

Como a produção do discurso dessa tese não se propõe a resolver questões 

filosóficas, mas sim refletir sobre os efeitos de sentidos dessas questões nas 

materialidades discursivas, não deixo de ver como esses efeitos são repercutidos na 

materialidade política da disputa por direitos civis. Como, por exemplo, ocorreu ao me 

deparar com a formulação linguística que originou a Sequência Discursiva a seguir, 

dentro do discurso jurídico, que determina a dicotomia do sexo biológico nas definições 

sobre corpos, sexos e gêneros: 

 

SD30: duas correntes dividirão bons argumentos sobre a 
possibilidade, ou não, do transexual figurar como vítima do crime de 

feminicídio. A primeira posição, de cunho conservadora, menciona, 

categoricamente, que o transexual não é mulher, apesar de transmudar 
fisicamente seu órgão genital, razão pela qual, não poderia estar 

abarcado pela proteção especial da Lei nº 13.104/2015. De acordo 

com Victor Eduardo Rios Gonçalves, ‘somente mulheres podem ser 
sujeito passivo de feminicídio.’ (...) A segunda corrente, com 

tendência mais moderna, defende que se o transexual tiver feito a 

cirurgia de mudança de sexo de forma definitiva e a retificação de seu 

registro civil, deve ter o tratamento dispensado de acordo com a sua 
nova característica física, vez que a psicológica já o colocava nessa 
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posição (Postagem do perfil deu uma trans sobre a visão de um 

advogado, em 10/05/2017). (sublinhados nossos) 

 

Uma complicação filosófica da busca de definição do ser que nos remete 

novamente ao funcionamento jurídico do nome e a sua capacidade de definir o ser o e o 

ter. Não somente esse discurso afeta a materialidade discursiva das definições sobre o 

ser e as suas próprias descrições de si, como também afeta a materialidade do corpo ao 

exigir, mesmo na posição considerada favorável a questão política das trans, uma 

intervenção corporal para possibilitar a sua definição de ser.  

Desta forma que podemos inserir na nossa reflexão alguns termos que 

permeiam a produção teórica sobre o gênero que se relaciona com a produção teórica do 

discurso, mesmo em suas fronteiras epistemológicas. Nesse caso, a ideia de “corpo 

generificado” e “performatividade”, próprios do discurso teórico sobre o gênero, entram 

em questão. O corpo das trans não só deve ser performativizado no mundo feminino 

para ser mulher, como também a sua consideração de gênero deve estar alinhada com a 

normatividade dicotômica entre o homem e a mulher. Isso caracteriza um aspecto da 

performatividade diferente da ressaltada quando tratamos da performatividade e 

resistência anteriormente.  

Um ponto a ressaltar sobre as definições epistemológicas do performativo e 

da teoria do discurso seria a nossa própria argumentação nessa tese, ela mesma um 

discurso. A teoria do discurso não pressupõe uma definição, mas o jogo de sentidos. 

Enquanto que a teoria do gênero e a ideia de performatividade pressupõem uma 

compreensão dos processos ontológicos do ser e do sexo nas relações sociais, 

principalmente levando em consideração um discurso endereçado às identidades e aos 

movimentos políticos (feministas): 

  

A desconstrução da identidade não é a desconstrução da política; em 

vez disso, estabelece como político os próprios termos através dos 
quais a identidade é articulada. Esse tipo de crítica coloca em questão 

o quadro fundacional em que o feminismo como política de 

identificação foi articulado
81

. (BUTLER, 1990: 148) 

 

                                                             
81 The deconstruction of identity is not the deconstruction of politics; rather, it establishes as political the 

very terms through which identity is articulated. This kind of critique brings into question the 

foundationalist frame in which feminism as an identify politics has been articulated. (BUTLER, 1990: 

148) 
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Para a teoria do discurso de Pêcheux (2010[1969]) e Orlandi (1999), a 

própria significação do performativo já é um efeito de sentido marcado por posições 

ideológicas das evidências e afetados pelas marcas inconscientes que furam tais 

evidências... performáticas.  

 

O sujeito ideológico se desdobra em um sujeito singular, tomado na 

evidência empírica de sua identidade (‘este sou eu!’) e de seu lugar (‘é 

verdade, eu estou aqui, trabalhador, patrão, soldado!’) e num Sujeito 

universal, Grande Sujeito que, sob a forma de Deus, ou da Justiça, ou 
da Moral, ou do Saber etc., veicula a evidência de que "é assim", 

sempre e em toda parte, e que é mesmo assim. (PÊCHEUX, 2015: 

7[1984])(sublinhados nossos) 

 

Considerando as passagens sintagmáticas dos exemplos de Pêcheux para as 

possíveis afirmações performáticas do gênero, teríamos: “este sou eu”, “é verdade, eu 

sou uma mulher”, “Estou aqui, gay, trans”. Um corpo que fala, que se crê. É o corpo, 

nesse caso, materializado discursivamente a partir dos sentidos da própria ideia de 

“performatividade”. Por isso não tratamos do ser, mas da constituição do sujeito no 

discurso, escapando do debate filosófico do construcionismo que reduz as relações 

sociais à linguagem para a definição de um ser. 

Nesse caso, sem reduzir o mundo à linguagem, a Análise do Discurso 

demonstra como esses efeitos de sentidos afetam a materialidade do mundo, não de 

forma pré-determinada e reduzida à língua, mas passando por seus equívocos associados 

à própria incapacidade da língua de definir os corpos e suas ontologias. Essa tese escapa 

da visão construcionista exatamente por isso. O que seria a construção social para 

determinar o gênero escapa da própria língua, isso esbarra na ideia do construcionismo 

porque a língua seria o meio de determinar as tais entendidas construções.  

O inesperado percorre as tentativas de definir as trans. Incapaz até agora de 

se manter numa estabilidade filosófica como foram as construções do sentido entorno 

da suposição do que seria a mulher, a trans atua como um real nas supostas certezas 

associadas tanto ao sexo como ao gênero.  

 

SD31: Homens trans é simplesmente uma mulher que rejeita os 

estereótipos de feminilidade. (Postagem no perfil de uma Trans sobre 

o dizer de feministas, em 17/05/2017) 
SD32: E se eu te contar que existem homens trans efeminados (sic). 

Quem está confundindo estereótipo de gênero agora? (Comentário 

como resposta do perfil de uma Trans em 17/05/2017) 
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O que pensar quando a performatividade das trans estaria em se assemelhar 

em trajetos e vestimentas do gênero transfigurado? Nesse caso, a mulher trans teria um 

imaginário de que deveria se performativizar como mulher, feminina e o homens trans 

teria o imaginário de que deveria se performativizar como homem, masculino. E dessa 

forma, o próprio ato performativo que realiza tais evidências são por si mesmos 

subversivos dentro da normatividade binária heteronormativa. 

Se a certeza da necessidade de se performativizar de acordo com o gênero 

desejado a ser transfigurado nas trans possibilita os equívocos e os escapes para quem 

está dentro do próprio discurso da teoria de gênero (feministas e gays), a situação se 

agrava quando esse performativo pode não ser tão subversivo, e sim, muitas vezes, fruto 

da tão indesejada normatividade. Nesse caso, há a possibilidade de formulações que 

indiquem que o corpo da trans performativizado em feminino ou masculino não 

necessariamente barra a normatividade, mas é vítima dela, numa inserção lógica em que 

até mesmo a negação da norma pressupõe a realização dela mesma: 

SD33: Certos tipos de ativismos cis por aí vivem acusando, 

humilhando, apontando e deslegitimando mulheres trans o tempo 
inteiro, como se tivéssemos culpa por performar esses tais estereótipos 

ditos femininos pela sociedade. (Postagem no perfil da Trans como 

caráter de desabafo 05/03/2017 )(sublinhados nossos) 

 

Nesse enunciado, temos a impressão de que ser mulher não é o desejo da 

trans, mas que ela deveria se comportar como uma para até mesmo tentar se enquadrar 

numa definição de feminilidade. A performance não seria para subverter a norma, 

mesmo vindo de um sujeito reconhecido no discurso de gênero. A performance, nesse 

caso, é para fazer parte da norma, não necessariamente como fruto de uma vontade de 

ser aquilo que se parece o que elas querem ser... mulher ou homem. Uma realidade 

complicada na formulação linguística desse enunciado. Há a subversão da ordem ao 

quebrar o binarismo dos gêneros e dos comportamentos associados à expressão da 

sexualidade, mas também há um enquadramento da norma antiga que deveria ser 

subvertida.  

Não se trata, nesse caso, da afirmação do feminino na marcação do gênero 

tradicional, considerando a busca da neutralidade do gênero em muitas proposições do 

militantismo discursivo da questão do gênero, mas do enquadramento da norma 

feminina para poder existir enquanto um sujeito transgressor dessa mesma norma. 
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O enunciado a seguir materializa mais a complexidade de efeito de sentido. 

Repare, nesse movimento dos sentidos, a realização de mais equívocos nas certezas 

sobre o outro e de si mesmo:  

 

SD34: A medicina avançou demais na hormonização das pessoas 

nascidas com pênis.  

SD35: A medicina avançou demais na hormonização das mulheres 
trans e travestis? Mas minha fia (sic), as mulheres trans se 

hormonizam com anticoncepcional desenvolvido para mulheres cis, 

medicamentos q (sic) nem foram desenvolvidos pensando no corpo 
das trans (Comentário como resposta do enunciado da SD34 feito no 

perfil de uma Trans em 16/05/2017).  

 

A condição da produção desses enunciados se deu a partir da questão da 

utilização dos hormônios para a ‘trans’figuração do corpo masculino em feminino. O 

segundo é a resposta do primeiro, feito a partir de um même
82

 para enquadrar um 

dialogo entre sujeitos que não apoiam a posição das trans como se fossem mulheres e, 

por outro lado, as trans respondendo um discurso endereçado a elas. 

Com a obtenção de resultados muitas vezes visualmente satisfatórios por 

parte das mulheres trans em se aparentar mulher, as mulheres que são contra essa 

materialização do sentido extensivo da condição de se definir mulher se deixaram 

constituir nesse equívoco de considerar a utilização dos hormônios como um avanço 

médico. A questão, ressaltada pelas trans, é que esses hormônios foram feitos para as 

mulheres, e não para os corpos designados como homens no nascimento.  

Os efeitos de sentidos materializam uma contradição em termos. Para as 

mulheres cis
83

, os hormônios feitos para seus corpos seriam um avanço na medicina. 

Enfatizando um efeito de que seus corpos biológicos não teriam exclusividade, pois um 

avanço da medicina gera um resultado satisfatório no corpo biológico do homem. Por 

outro lado, a trans enfatiza sua condição de não ser mulher biológica ao frisar que esse 

hormônio não foi feito para ela, que nasceu homem. O resultado, que é a 

femininalização performática das formas do corpo e do comportamento, é um real nos 

sentidos da língua, furando os imaginários de cada representação desses sujeitos em 

suas formas de se expressar. Nas representações de cada um em seus significantes, um 

furo, um equívoco no movimento do desejo: negar, ser, existir. 

                                                             
82 Figura montadas que misturam imagem e escrita para jogar com os sentidos 
83 Cis é a referência de oposição da trans. A cis é a pessoa que se identifica com o seu sexo declarado no 

nascimento. Utilizo o termo “declarado no nascimento” para seguir a denominação usada por uma trans 

ao diferenciar seu sexo do nascimento e o sexo trans. Referência na SD18. 
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O complemento da resposta formalizado pela trans que repassou a postagem 

desse dilema entre trans e cis sobre a questão dos hormônios, materializou mais ainda 

esse sentido da performatividade imposta, mesmo que subversiva: 

 

SD36: Se hormônios fazem mal a saúde, e pessoas trans são obrigadas 

a ingerir esses medicamentos, CULPA TODA (sic) de vocês pessoas 

cisgeneras. Primeiro: porque quem os criou foram vocês queridinhos, 
segundo: porque vocês mesmos diretamente ou indiretamente nos 

entope com isso, para podermos ter ou ser respeitadas e respeitados 

como gente, e olhe lá. Se a Sociedade Cis parasse de impor como são 
os corpos masculinos e femininos, talvez nem precisássemos ingerir 

essas drogas. Mas... a realidade é bem outra. (Comentário como 

resposta do enunciado da SD34 feito no perfil de uma Trans em 

16/05/2017)(sublinhados  nosso) 

 

O sujeito diz que sua performatividade é imposta, apesar dele ser uma trans 

que subverte as dicotomias tradicionais de gênero que são também um arbítrio social. A 

realidade é sempre outra, marcada por cada representação da língua e afetada por 

posições ideológicas e furos do inconsciente. Na funcionalidade desses desencontros de 

sentidos, a língua ensaiou uma forma de tentar designar essa questão. A materialidade 

das designações cis e trans é um exemplo da adaptação na língua para poder constituir 

sujeitos nesses efeitos de sentidos. As movimentações políticas e disputas por nomes ou 

designações de sexualidade dentre as próprias trans, como transexual e travesti, também 

foram outra tentativa da língua de adaptar a construção dessa realidade. 

Pela necessidade de discursivizar e estabilizar um sentido, tanto discursos 

políticos são criados como também são feitos discursos teóricos. Esses discursos 

teóricos constroem também evidências e afetam os imaginários de cada sujeito 

constituído nesses movimentos da linguagem. Algo que ajuda na afirmação de suas 

identidades e possibilidade de reivindicar seus direitos, mas também incomodam 

quando esses sentidos se fazem como estáveis e não dão conta da representação dos 

reais impossíveis de serem colocados na língua, ensaiando os mal entendidos e 

frustrações na própria militância política das trans e na condição de constituição desses 

sujeitos. 

Desta forma, vemos não somente que a teoria média-psiquiátrica impõe uma 

prática terapêutica e definidora do ser e das permissões jurídicas, como também a teoria 

sobre os gêneros e suas leituras também criam certezas e fissuras nas representações dos 

sujeitos. Essa prática discursiva teórica teve uma definição de “abuso teórico”, talvez 
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melhor traduzido como “maltrato teórico”
84

. Como nos diz Sironi, falando sobre a 

questão médica:  

 

Eu chamo de ‘maltrato teórico’ um maltrato induzido pelas teorias, 

pelas práticas ou pelos dispositivos terapêuticos inadequados. Esse 
fenômeno aparece quando as teorias subjacentes às práticas são 

emplacados por uma realidade clínica que elas cobrem, recobrem ou 

ignoram. Elas agem como desacreditando as verdades das 
especificidades dos problemas e das populações concernidas

85
 

(SIRONI, 2003: 2) 

 

O maltrato teórico se articula com a consideração nessa tese de que teorias 

passam por produções discursivas, afetadas pelo ideológico e pelo inconsciente. 

Contemplando a leitura do “discurso sobre” que permite os equívocos do discurso sobre 

‘sobre’ e circulações de saberes, essa noção do maltrato teórico afeta a subjetividade e 

materializa os sentidos tanto no dizer sobre os transexuais, como também sobre os 

homossexuais. Essa materialização, como observadas nas Sequências Discursivas desse 

capítulo, se impõe também no corpo, na forma como o corpo é moldado para se adaptar 

aos saberes institucionais, teóricos, cotidianos. Esses saberes não deixam de provocar 

um trauma, uma marca, considerando que o recalque se dá na sua relação com o saber 

de uma perda.  

Um efeito de sentido que não apenas permite a materialização de sentidos 

em disputas como também a materialização de efeitos imaginários nos corpos. Um 

“saber sobre” que não só marca os efeitos de sentidos que se materializam no discurso, 

mas criam também procedimentos médicos. Afetando a política, as relações sociais e 

também o próprio funcionamento da língua.  

Algo que, analisado nesse capítulo sobre os efeitos de sentidos nas 

tentativas de delimitar um sentido para o prefixo trans, transfiguram também nossa 

forma de entender a sexualidade, os direitos civis e, por fim, a nossa forma de amar. 

Enfatizando assim, a relação dos efeitos de sentidos nessas abordagens onde se pode 

pensar em ser, ter e amar. 

                                                             
84

 Maltraitance théorique 
85 J'appelle donc maltraitance théorique, une maltraitance induite par les théories, les pratiques ou les 

dispositifs thérapeutiques inadéquats. Ce phénomène apparaît lorsque les théories sous-jacentes à des 

pratiques sont plaquées sur une réalité clinique qu'elles recouvrent, qu'elles redécoupent ou qu'elles 

ignorent. Elles agissent alors comme de véritables discrédits envers la spécificité des problématiques et 

des populations concernées. (SIRONI, 2003: 2) 
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Seguindo a nossa análise, vamos dar continuidade a especificidades dessas 

disputas por direitos e performance de gêneros marcados por equívocos, certezas e 

contradições, mas agora centrados em como tais sentidos afetam a noção de amar 

nesses sujeitos.  

  



183 
 

6 – Todas as formas de amor – o Ser e o Outro 

 

“Amor por que você me trata assim?  

Apenas quero te fazer feliz  

Você não dá mais bola para mim  
Não vou conseguir mais viver sem ti.” 

MC Marcinho – Rap do solitário 

 

“Amor é a grande desilusão de tudo o mais. E poucos suportam perder todas as outras 

ilusões. Há os que se voluntariam para o amor, pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal. É o 

contrário: amor é finalmente a pobreza. Amor é não ter. Inclusive amor é a desilusão do que se pensava 

que era amor.” 

Clarisse Linspector – Água viva 

 

Ao ler os poemas, percebemos a recorrência, pelo processo discursivo, da 

significação aparentemente paradoxal do amor: a perda, que é parte constitutiva do 

sujeito mesmo ele se imaginando completo com seu objeto amado. Se não tivesse perda, 

se fôssemos completos não teríamos necessidade de amar, de buscar uma coisa que nos 

falta num outro (PLATÃO, 2008). Relacionar amor e perda pode conotar algo 

paradoxal, pois o amor pressupõe uma completude, uma felicidade e paz de espírito 

atrelada a um complemento, a uma satisfação de estar com um outro, um alguém que te 

satisfaria. Interpreto que o amor, então, se entrelaçaria a uma ideia do ser, a se tornar, 

ele mesmo, um sujeito: algo ou alguém a quem se ama. 

 

A promessa de tudo que arrisca faltar à felicidade amorosa para o 
sujeito pragmático se apresenta como insuportável. Há coisas-a-saber: 

algo sobre esse amor que se coloca como universal em filmes à moda 

The Happy End, em literaturas sentimentais canônicas e em 
telenovelas com seus mocinhos apaixonados e felizes (...) (SALLES, 

2017: 40) 

 

Amor, amar. Dos três verbos que balizaram a seleção dos corpora dessa 

tese, somente o terceiro, amar, quando substantivado, permite designar alguém, ou ser 

ele mesmo, alguém. “Meu amor”. Não como aquele ser, caracterizando uma 

essencialidade universal, mas o amor, único, particular! Como se o amor fosse uma 

pessoa, permitindo à palavra de referência amor se localizar sintaticamente como um 

vocativo: “Amor, por que você me trata assim?”. Do verbo amar para o substantivo 

amor há uma passagem que indico como uma subjetificação (tornar-se sujeito) 

contempladora daquilo que chamamos de sujeito na Análise do Discurso. 

O amor, uma pessoa, alguém, se subjetiva no seu processo discursivo. Ele 

se constitui no discurso, como qualquer sujeito tratado nessa tese. “Ele(a)(x)”. A pessoa, 
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o vocativo. “Amor, vamos nos amar”.  Nessa imbricação entre o ser e o amar, que tem o 

amor como condição de si, tento fechar essa nossa história dos efeitos de sentido da 

constituição do sujeito no discurso pelos direitos LGBTs, numa reflexão da condição 

material discursiva conjugando a constituição do sujeito com o amar e o ter a permissão 

de amar.  

Sujeitos, então, que se constituem nessa subjetividade disposta num 

processo discursivo referente à significação do amor e ao laço social constitutivo de um 

núcleo familiar. Amor, então, não só representa uma marca de interpelação num 

indivíduo, mas a constituição de um coletivo, um grupo, família, alimentando os 

processos de subjetividade constitutivos da ideia singular do Uno, aquele sujeito que 

ama. Zoppi-Fontana (2009), ao discorrer sobre a prática da Análise Discursiva, nos 

aponta a possibilidade de:  

 

(...) pensar teoricamente o que faz o laço social, o que produz 

subjetividade no coletivo, o funcionamento das formas sociais de 

individualidade, tal como elas se manifestam nas práticas discursivas e 
políticas. (ZOPPI-FONTANA, 2009, p. 143-144) 

 

 O que é amado? A que e a quem se refere o amor e o amar, nesse caso, faz 

referência ao que chamamos de materialidade discursiva. Ou seja, as condições 

materiais de produção do discursivo de acordo com suas formações e posições 

ideológicas de um lado (com o discurso sobre), mas também é feita referência à 

afetação daquilo que choca o esse sujeito, que o faz dizer o indivízel sobre o amor.  

Da condição discursiva e do equívoco, ou seja, da ideologia e do 

inconsciente, o sujeito que discursiviza sobre amor na luta pelos direitos civis dos 

homossexuais repercute as evidências e os traumas dessa temática. As certezas e as 

negações sobre o ser, nesse caso, estipulam uma ideia daquilo que é personificado nessa 

ilusão de completude quando é direcionado na ação do amar. É um equívoco, conforme 

analisado no “discurso sobre ‘sobre’”, que não necessariamente se materializa na língua, 

mas somente na produção do sentido. 

Da ideia da completude, do laço, equivoca-se a união. O casamento, um 

laço social, não é somente uma união, não é somente um documento civil. A 

constituição da família, a tripartite papai, mamãe e filho, que deu margem mitológica 

sobre a estrutura psíquica psicanalítica (édipo), também se equivoca na presença ou 

ausência do falo, seja esse falo simbólico ou não. E dessas evidências, traumáticas tanto 
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para os sujeitos em suas constituições na linguagem como para a história dos 

movimentos políticos, pressupomos a significação do ódio.  

Assim, então, discorremos sobre duas evidências: 1- a certeza do amar; e 

2- ideia de completude. Por outro lado, discorremos também sobre dois equívocos: 1 – a 

união que não da conta do laço matrimonial e 2 – o amar pelo odiar, sem o ódio ser o 

contraponto do amor, mas seu significante linear de representação do sujeito. A perda, 

nesse caso, metaforiza a incompletude da língua quando se pensa na palavra amor e a 

incompletude do sujeito quando se pensa no objeto desejado (amado?). 

Ora, tanto a teoria da Análise do Discurso e a teoria do sujeito da 

psicanálise trabalham com a ideia de que o sujeito só é sujeito por ser incompleto e 

interpolado, por isso se sujeita às condições de produção discursiva e ao inconsciente. O 

sujeito precisa lidar com sua perda, sua incompletude, na linguagem através da busca de 

sua satisfação de dar conta de algo impossível. Só se torna sujeito por estar submetido a 

um imaginário de busca de completude, só se torna sujeito ao entrar na linguagem, 

discursivizando exatamente sua perda, no caso, pelo amor. Orlandi (1990), ao 

discursivizar sobre a palavra amor, nos diz: 

 

A condição de possibilidade de todo discurso reside na dispersão do 

sujeito em suas diferentes posições e em sua descontinuidade em 

relação a si mesmo. As determinações externas, por seu lado, o 
cerceiam, imputando-lhe unidade e coerência. No caso do discurso, 

que é nosso objeto de reflexão, as cosias adquirem uma maior 

complexidade: o discurso de amor rompe com a exterioridade mas 

rompe também com a dispersão (...) Ele dispõe, contraditoriamente, a 
continuidade e o absoluto como efeito de sentido: um sujeito total, 

eterno. Não por injunção externa, mas por qualidade interna. O que é 

muito mais definidor. Se se pudesse colocar isso na perspectiva 
racionalista, usaríamos a fórmula clássica: ‘Amo, logo sou’. 

(ORLANDI, 1990: 85) 

 

O sujeito então, que se deixa constituir no discurso pela temática do amor, 

se equivoca no processo de materialização do sentido daquilo que quer dizer. Amor e 

amar, diferente de outros nomes e verbos como caçar, correr, ir
86

, não tem uma 

definição tão homogênea nas relações sociais. Seu sentido não é evidente, mesmo com a 

insistência ideológica que impõe o imperativo: ame. Mas, seguindo por esse imperativo, 

                                                             
86 Mesmo que muito se possa discutir em outras áreas de conhecimento linguístico sobre características 

semânticas, gramaticais e sintáticas dos verbos, tomei como pressuposto a ideia de que ir, por exemplo, 

estipula um movimento (mesmo que gramaticalmente possa também significar movimento no tempo), 

correr uma ação de andar rápido e caçar uma ação para satisfazer a busca de algo. Amar, por outro lado, 

não é claro, pois dizemos amar sem saber o que seria amor.  
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a ordem não é cumprida. Não amamos, guerreamos, negamos... na contradição máxima 

de que temos que lutar, brigar, se sacrificar para ter o nosso amor. Por mais que 

podemos metaforizar qualquer sentido, o amor por si já uma metáfora da vida, que 

materializa a certeza ideológica e a afetação inconsciente no efeito metonímico do 

sujeito que pretende se constituir na ilusão de saber o que ele quer dizer quando diz 

sobre o amor.  

Como efeito de ilusão, então, dessa completude, o amor permite ter acesso 

ao objeto idealizado em seu pensamento, não a sua satisfação em si. O amor, nunca 

devemos esquecer, está associado à perda, a perda do que seria o gozo dessa suposta 

satisfação. Por isso o discurso. É pela fala que o sujeito materializa na linguagem o 

objeto que ama (ou deseja amar?) e se supõe numa estabilização pela representação.  

Na busca do que se propõe a dizer, é pelo pensamento que se estipula um 

real. Retomamos, então, a observação de que a posição do sujeito é a via entre o real e o 

pensamento. Como o real é inatingível, somente a linguagem permite uma idealização 

daquilo que se propõe ser, e, nesse caso, a falta pelo amor e sua significação.  

Da falta, para a linguagem. O sujeito fala, e fala na sua condição de um ser 

faltante, falante. Sendo a pavimentação dessa via, metaforicamente considerada como o 

discurso, o sujeito se aperfeiçoa nesse caminho tortuoso para permitir caminhar a sua 

ideia entre as mãos de ida e volta do real e do pensamento.  Por isso também será pelo 

discurso que se materializam as recorrências da falta pelo amor nos efeitos de sentidos 

da busca por direitos dos homossexuais e transexuais.   

A dificuldade de se ter a permissão de ser é constituída pela sua condição 

faltante que te possibilita amar sem saber o que ama. “Amar é dar o que não se tem” 

(LACAN, 1992: 41[1960-61])
87

, entendido aqui como sendo a ânsia de saciar nossa 

completude oferecendo exatamente isso que não temos... o completo.  

O amor, então, não completa, só contribui para a busca insaciada de um 

real só imaginado através da linguagem, proporcionando esse nosso objeto 

supostamente representado naquilo em que dizemos. Amor é o grande exemplo de que a 

palavra não comporta o que queremos dizer. É o indizível dito numa condição 

                                                             
87

 Lacan faz essa formulação para refletir sobre a questão da transferência na psicanálise. Porém, ele 

também a faz relendo o Banquete de Platão que questiona a relação entre o amor e o que se ama: Se amar 

é querer ter o que se ama, quando se tem, ainda haveria amor? (PLATÃO, 2008) Vejamos, então, uma 

relação entre amor e falta, sendo a falta um condicionante para a noção do sujeito na psicanálise. Lacan 

complementa essa releitura aludindo sobre o amante e o amado e afirma: “o que falta a um não é o que 

existe, escondido, no outro. Aí está todo o problema do amor” (LACAN, 1992: 46[1960-61]) 
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discursiva específica para buscar representar um determinado objeto que só acessamos 

pelo nosso próprio pensamento. 

Amar, nesse caso, é uma ação que remete a um laço. Reterritorializando o 

pensamento lacaniano, podemos dizer que o amor seria um significante que vai 

representar os sujeitos para outros significantes e seguir uma linha determinada pela 

posição ideológica desse sujeito representado. Assim é feito com todos os termos 

tratados nessa tese, mas amar tem em sua cadeia de significantes o seu equivocante 

antônimo representado pelo verbo odiar.  

Uma materialidade específica, que possibilita dar corpo ao não sentido, o 

vácuo do saber. Um significante que dentro de um processo discursivo materializa a 

ligação da forma linguística amar com um momento histórico de um sujeito, 

representando exatamente o seu equívoco no vazio do sentido preenchido pelas suas 

interpelações ideológicas e afetações inconscientes. Uma forma material, que segundo 

Baldini, relendo Orlandi: 

 

Nada menos que a tentativa, pela AD, de suplantar a forma abstrata da 

Linguística, de procurar trabalhar com a forma que é num só momento 
linguística e histórica, ou seja, com uma forma que não se reduz ao 

fenomenológico. Todavia, não se reduzindo ao fenomenológico, não é 

também uma abstração: é uma materialidade. (BALDINI, 2005:22) 

 

Uma materialidade, portanto, que será a condição discursiva analisada nas 

duas certezas e dois equívocos em questão ressaltado nesse capítulo: o casamento com 

seu equívoco do laço e o amor com seu equívoco do ódio. 

 

6.1 – Casamento: o laço do ser 

O casamento, pensado na cerimônia jurídica brasileira atual, funciona para 

legitimar socialmente um laço, uma união, e constituir, assim, outra instituição social: a 

família, considerara como Um, uma unidade. Não por acaso a instituição do casamento 

representa a união dos amores, uma completude imaginária para satisfazer uma 

demanda social de pertencimento e segurança. Retomamos, nesse caso, o efeito 

tautológico proporcionado pela instituição. Os casais gays, discursivamente 

subjetivados nesse processo da memória discursiva, precisam materialmente desse 

direito até mesmo para garantir suas seguranças sociais, como benefícios concedidos 

pelo Estado de Direito de acordo com a legitimação institucional do casamento. 
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Da homogeneidade de um direito adquirido, para a instabilidade da falta a 

ser. Tomado em seu processo discursivo, por mais que o casamento garantido ou em 

luta para ser garantido institucionalmente permita uma condição material, seu efeito 

imaginário na subjetividade daqueles envolvidos alimentam outros imaginários de 

acordo com a falta de cada sujeito por esse tema subjetivado. 

No amor, como vimos, o sujeito se pressupõe mais completo. Pelo amor, 

se justificam loucuras, pois nele estaria uma certeza, um equilíbrio e existência. A 

conformidade com um imaginário atrelado a um outro, num efeito de completude. 

Aludimos, então ao que Lacan nos diz sobre a relação do amor com o desejo: “Só o 

amor permite ao gozo condescender ao desejo” (LACAN, 2005:197[1962-63]), 

produzindo um efeito de entender o amor como estando no polo oposto daquilo que nos 

induziria à descontrolada busca do prazer, ao imperativo que nos diz: goze! 

Quando tratamos do Sujeito do Inconsciente, foi mencionado que haveria 

no sujeito uma busca de uma satisfação perdida. Isso caracterizaria a perda que 

fundamenta a falta como constituinte do sujeito desejante. A satisfação perdida, dando a 

noção de um prazer, não seria possível de ser alcançada pela condição faltante do 

sujeito e, por isso, a inscrição na linguagem. O amor, imaginado em algo ou alguém, 

alimentaria uma ilusão de completude, o preenchimento dessa satisfação perdida que 

nos leva a imaginar um objeto que é a causa do desejo. Nessa relação entre amor e 

desejo, entendemos uma estabilização na significação pelo imaginário de tocar aquilo 

que se ama. 

 

SD37 – Depois de uma enxurrada de preconceitos e violências, nunca 
vi o Facebook tão colorido e bonito quanto hoje! Parabéns a todxs que 

aderiram e continuam aderindo ao amor! #lovewins (Repercussão da 

aprovação do casamento gay nos Estados Unidos. Postagem de um 
perfil individual em junho de 2015.)(sublinhados nossos) 

 

O amor vence. Assim se conclui a postagem na rede social através da 

adesão de colorir as fotos dos perfis em celebração a aprovação do casamento entre 

homossexuais na Suprema Corte dos Estados Unidos no ano de 2015. Uma ilusão de 

satisfação se instaura, um equilíbrio, aludindo a um momento de calma, remetendo a 

possibilidade de uma pausa na busca desse direito de ter aquilo que se deseja. Afinal, o 

amor venceu. O objeto causa do desejo já teria sido alcançado, o imperativo de se 

manter uma busca do objeto do desejo cede ao imaginário do amor, de ter o objeto 

amado. Em meio a campanhas e lutas, numa certa discursividade, o amor teria vencido. 
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Não com a obtenção da outra metade, sua completude. Mas com a obtenção do direito 

de ter direito de amar.  

Ter para ser alguém com permissão de amar. Do não ter para ser, analisado 

na questão da transexual que precisaria não ter a liberdade de andar sem camisa para ser 

mulher, agora vemos o ter para ser: ter o direito para ser amado, ser uma família. Amar, 

nesse caso, ligado a laço, casamento. A celebração do amor nesse caso não é no 

parceiro, na completude individual, mas na suposta obtenção da permissão, na 

conclusão de uma busca que era condicionada pela falta de não poder ter (o amor). 

A conjuntura é a luta pelo direito ao casamento civil em diálogo com 

outros acontecimentos históricos do momento. No Brasil, a união civil entre 

homossexuais é reconhecida pelos tribunais a partir de 2011. Um direito que foi sendo 

garantido não pela via legislativa, mas pela via judiciária. A conversão da união civil em 

casamento foi controversa e envolveu a jurisdição regional de alguns cartórios. Essa 

confusão entre união e casamento fez o Conselho Nacional da Justiça, em 2013, obrigar, 

através da resolução Nº 175 de 14/05/2013, os cartórios a celebrar o casamento civil e 

converter a união estável em casamento. 

É possível supor um caminho semântico. Nessa luta institucional e 

jurídica, casamento não é a mesma coisa que união. E essa diferença de significados se 

perpetua, pelo “efeito tautológico” das instituições, na materialidade dos direitos e 

segurança garantida pelo Estado. Uma série de regulamentações que envolvem pensões, 

planos de saúde, herança e vínculos patrimoniais. Ou seja, um vácuo na significação de 

palavras repercutiram na forma como os benefícios materiais seriam empregados de 

acordo com o registro: casamento ou união. 

O laço, então, discursivo, da luta pelo casamento, fez o laço social da 

identidade do casamento e o amor proporcionado pela luta a esse direito. Um amor que 

exaltou ânimos e repercutiu discursivamente nas campanhas de conscientização nas 

redes sociais. Um amor à luta. Um amor à causa. Um amor ao direito. Um amor pelo 

direito de amar e registrar sua união. O amor deveria, nesse caso, vencer, completar. 

Assim, nesse caso, depende da forma como seriam constituídos os sujeitos envolvidos 

nessa temática, nesse amor. 

O amor, nesse caso da luta pelos direitos, se direciona ao objeto imaginário 

representado pelo direito civil. A comemoração é devido à evidência de uma grande 

maioria de pessoas estarem amando, estarem coloridas ao representar o símbolo do 
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movimento político LGBT
88

. O amor, nesse caso, é a completude do todos, da 

compreensão, do respeito. Mas não termina. Não sacia. O todo é só uma ilusão. 

 

SD38: Passar o dia sem conectar a internet e encontrar esse povo todo 

colorido. É muito amor!
89

 (sublinhados nossos) 
 

SD39: Que loucura esse facebook, nunca vi tão colorido!!! 

#celebretgaymariage #eua #USA #love #lovewins #equality 
#celebratepride

90
 (sublinhados nossos) 

 

SD40: E viva o Amor! Parabéns ao EUA pela atitude singela!!! Que 

Deus abençoe a todas as formas de amor.
91

 (sublinhado nossos) 

 

A impressão da satisfação direcionada a adesão da conquista se representa 

discursivamente pela quantidade de amor. Seria muito amor envolvido. Um imaginário 

de equilíbrio pela saciedade de uma falta. Se ao amar, damos ao outro o que não se tem, 

imagina quando esse outro que estamos dando o amor se encontra representado na 

esfera do coletivo, numa totalidade de harmonia? 

As SDs permitem observar a relação entre o direito ao casamento nos EUA 

e o amor. Não somente à obtenção do direito, mas à adesão de uma campanha do 

facebook de colorir a foto do perfil com a bandeira do arco-íris
92

. Assim há um 

funcionamento do sentido entre a adesão à causa e o amor a essa causa. O amor, nesse 

caso, é a satisfação pela adesão. É a quantidade de apoiadores, de que o sujeito se 

encontra representado nos significantes dos outros. Um efeito de satisfação, de alcance 

de algum tipo de objeto desejado. 

O real, como inatingível, não dá conta nessa busca de satisfação. “Só o 

amor permite ao gozo condescender ao desejo”. A satisfação de um todo imaginário, 

possibilitada pela condição material de uma rede social que permitiu que pessoas 

pudessem se subjetivar colorindo suas fotos nos perfis, é pela ideia de união, 

compartilhamento, conquista! Nesse processo discursivo, a comemoração é um dos 

objetos amados que permitiu tal satisfação: um direito concedido num país estrangeiro 

no ano de 2015. O alcance, materialmente condicionado pela importância política e 

                                                             
88 O arco-íris, na campanha de colorir a foto do perfil do facebook.   
89 Repercussão da aprovação do casamento gay nos Estados Unidos. Postado em um perfil individual em 

junho de 2015. Arquivo – casamento – aprovação suprema corte EUA e colorir3 
90 Repercussão da aprovação do casamento gay nos Estados Unidos. Postado em um perfil individual  em 

junho de 2015. Arquivo – casamento – aprovação suprema corte EUA e colorir – orgulho 1 
91 Repercussão da aprovação do casamento gay nos Estados Unidos. Postado em um perfil individual em 

junho de 2015Arquivo – casamento – aprovação suprema corte EUA e colorir – orgulho 1 
92 Arco-íris sendo o símbolo do movimento por direitos dos homossexuais e transexuais. 
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econômica dos EUA, também foi materialmente condicionado pelo poder de 

comunicação e divulgação da rede social facebook. 

Para efeito de comparação, o Brasil já permite o casamento homoafetivo 

desde 2013
93

 e esse efeito de completude e sentimento de amor por todos não foi 

equivalente em campanhas nas redes sociais. Ou seja, a subjetividade proporcionada 

pela temática do casamento homoafetivo nos EUA mobilizou muito mais a 

representação dos sujeitos pelo significante amor do que no Brasil, se pensarmos no 

impacto de circulação da notícia. 

Esse efeito comparativo entre a conjuntura de 2013, quando o Conselho 

Nacional da Justiça obrigou os cartórios a aceitar o casamento homoafetivo, e a 

conjuntura de 2015, com aprovação do casamento gay nos EUA, foi materializada 

também na linguagem de uma das pessoas que aderiram à campanha de colorir a foto do 

perfil do facebook com a bandeira do arco-íris: 

 

SD41: Não ligo pra modinhas de face
94

 e qualquer outra moda que 
seja... nunca segui regras pré estabelecidas pela sociedade... entretanto 

botei minha foto de perfil com as cores do arco-íris pra homenagear 

todos os meus amigos q tenho no meu face homossexual... lésbicas... 
transformistas... LGBTS etc... tamo junto e não abro... (Repercussão 

da aprovação do casamento gay nos Estados Unidos. Postado em um 

perfil individual em junho de 2015) (sublinhados nossos) 

 

Entre a cronologia e a importância da condição material do momento da 

enunciação. A possibilidade material de poder se subjetivar através da interpelação 

ideológica do posicionamento sobre os direitos dos homossexuais e transexuais é lida de 

acordo com a forma de subjetivação nessa temática.  A marca na linguagem, exposta 

através da contradição do “não ligar para modinhas” e “entretanto /se incluir numa 

moda/”.  

Botar a foto do perfil com as cores do arco-íris se tornou um processo de 

identificação ao mostrar sua posição política. E, de súbito, um equívoco: “meu face 

homossexual”. O deslize da totalidade para o facebook, onde o face
95

(book) que seria 

homossexual e todos os amigos inclusos nessa rede homossexual seriam homenageados. 

O facebook, no caso, não é homossexual. Quem se identifica como homossexual é o 

sujeito e a rede social facebook não se coloca como uma representante política 

                                                             
93 Resolução n. 175/2013 
94 Face é uma abreviação de “facebook” 
95 O rosto, a face. 
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homossexual, como seriam os casos de ONGs e demais instituições específicas para 

tratar de direitos envolvendo gêneros e sexualidades. 

A interpelação não só transformou sua caracterização em arco-íris, uma 

prática de aderir a modas de redes sociais materializada em seu enunciado como não 

sendo importante, mas transformou o próprio face adjetivado como homossexual.  O 

deslize pelo encontro material das condições que permitiram a síntese. A lógica 

imaginária da plenitude. O efeito de sentido do ser configurando por conta do face 

(face, o rosto, deslizando para o facebook, rede) ser homossexual e a pessoa com foto 

colorida ter aderido à causa homossexual. O amor estaria vencendo todas as barreiras! 

Mas o real da história não se deixa esquecer, e assim suas contradições. 

Mesmo no momento de comemoração, retomamos a importância da militância e como 

há um processo de reatualização da memória, tanto na ideia de que a “memória irrompe 

na atualidade do acontecimento” (COURTINE, 2009: 103), como na ideia de que o 

acontecimento é o “ponto de encontro de uma atualidade e uma memória” (PÊCHEUX, 

1990b: 17).  

Temos a relação entre a memória e a atualidade configurando um 

acontecimento. Nesse caso retomamos a questão importante da discursividade 

proporcionada pela militância gay e como esses acontecimentos contribuem para as 

mudanças conjunturais que afetam as subjetividades e suas afetações inconscientes. 

Nesse aspecto da comemoração de um ganho atual e a retomada de uma memória se 

expressa na não completude, ressaltando que o tal objeto amado ainda está por vir e se 

configurar como ideal. 

 

SD42: Hoje a Suprema Corte Norte Americana legalizou o casamento 
entre pessoas do mesmo sexo em todo território dos Estados Unidos. 

13 estados ainda proibiam o casamento civil homoafetivo. No Brasil, 

desde 2013 os cartórios são obrigados pelo Conselho Nacional de 

Justiça a celebrar casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo. 
Uma grande conquista de todas e todos que acreditam no amor! Mas 

isso ainda não é suficiente, para incluirmos este direito no nosso 

código civil, precisamos passar esta decisão no Congresso Federal. O 
mandato de Jean Wyllys (PSOL) já tem um projeto para isso e conta 

com o nosso apoio. (Repercussão da aprovação do casamento gay nos 

Estados Unidos. Postado em um perfil individual de um representante 

político em junho de 2015. )(grifos nossos) 

 

Sem querer identificar o autor do enunciado, temos em vista sua posição e 

seu lugar nesse enunciado. Trata-se de um militante político e um representante que se 
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propõe a defender os interesses políticos da militância LGBT. Pensando na sua posição 

de representante político e o seu lugar de postagem no facebook, sua subjetividade (o 

seu se fazer sujeito) se insere na conjuntura de comemorações sobre a temática do 

casamento gay nos EUA, ao mesmo tempo em que se deixa marcar pela falta 

concernente a questão do casamento gay no Brasil. Como pano de fundo dessa temática, 

a evidência desse assunto estar relacionado ao amor, a grande conquista de que “todos 

acreditam no amor!”, sem deixar de se fazer marcar pela adversidade mas intrínseca a 

essa exclamação.   

Pêcheux (2011[1971]) nos esclarece um pouco mais essa questão da 

subjetividade a partir da relação entre posição e lugar: 

 

Podemos compreender a partir do que precede a distinção entre lugar 

e posição. Dada uma formação social-econômica resultante da 
combinação de vários modos de produção, com um modo de produção 

dominante (...), diremos que o modo de produção capitalista reparte-

distribui os agentes humanos em um número de lugares, entre os quais 
em particular aquele da reconstituição e da manutenção da força de 

trabalho. Em relação a esse lugar, diferentes posições podem ser 

tomadas, em função de conjunturas institucionais (...) (PÊCHEUX, 

2011: 217[2011]) 

 

Uma intrincada relação entre sistema econômico, lugar nesse sistema, 

reprodução desse sistema e a instituição que oficializa o sistema. De forma abrangente, 

o facebook e sua capacidade de mobilização forçam uma posição em diferentes sujeitos. 

Não se quer medir ou refletir sobre o valor das ações possibilitadas pela rede social 

(como se a campanha fosse positiva ou negativa), mas a forma como ela alimenta as 

condições de subjetividade dos sujeitos envolvidos em seus lugares sociais e a posição 

que ocupa nesse lugar social.  

Essa observação sobre o caráter conjuntural da análise e a busca para 

refletir sobre as condições de subjetividade também servem para reiterar que não 

objetivamos negar a importância da repercussão da aprovação do casamento gay nos 

EUA. Ao refletir sobre a associação desse acontecimento com o efeito de sentido do 

termo amor vinculado a ideia de falta, nossa análise se pauta na condição de 

interpelação dos sujeitos e suas afetações inconscientes, principalmente com os deslizes 

e atos falhos em sua forma de dizer.  

Reconheço, sem dúvida, o ganho que foi a aprovação do direito do 

casamento homoafetivo nos EUA para a militância LGBT como um todo, e também 
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reconheço a importância das campanhas de apoio proporcionadas por empresas, 

inclusive o próprio facebook pela sua abrangência quantitativa. A posição 

argumentativa também parte do pressuposto de que quanto mais discursividade, mais 

afetações, mais significantes circulando e repercurtindo na nossa forma de nos 

tornarmos sujeitos no discurso. 

Não se trata de evidenciar, ao refletir sobre a falta pelo amor e os 

equívocos de sentido na indicação do objeto amado, que não se tem o total e que a 

contradição é inerente, que na dialética há sempre o outro termo e que nem todos 

estariam realmente satisfeitos com a obtenção desse direito. Se trata de perceber na 

própria satisfação o não todo. A sensação de que o assunto não bastou, mas que mesmo 

assim devemos comemorar: o gozo condescendendo ao desejo. A felicidade e o 

equilíbrio... na linguagem.  

A busca para manter esse equilíbrio se encontra também na exclusão da 

representação que evidencia a carência dessa totalidade. Amamos, mas continuamos na 

luta. Do símbolo do colorido, ainda tem o preto e branco, também se representando, 

também se justificando em outras formas de amor, nesse caso, o amor de sua ideia, 

perdida.  

 
SD43: O que aconteceu hoje nos EUA é mais um capítulo da 

decadência moral daquela nação. (Repercussão da aprovação do 
casamento gay nos Estados Unidos. Repostado pelo grupo “Todos 

contra homofobia” em junho de 2015, a partir do twitter de um 

representante religiosos contrário aos direitos dos homossexuais.) 

 

A necessária vontade de se expressar contra, pelo seu próprio motivo de 

militância contrária aos direitos dos LGBTs. Ao longo desse capítulo, veremos como o 

argumento contrário a tais direitos também se justifica no amor, até mesmo porque amar 

é dar o que não se tem... no caso o próprio amor. A polêmica funciona entre o amar e 

odiar, o amar e o excluir. Para amar, para se completar, o sujeito elimina o outro na 

busca do seu todo e do seu equilibro. O sujeito faz isso mesmo mostrando a 

incongruência própria de amar. E funciona essa narrativa em torno do amor: 

 

SD44: Estou lendo no Facebook que os fundamentalistas, 

homofóbicos e simpatizantes do tal ‘orgulho hétero’ estãousando fotos 

preto e branco, em protesto à enxurrada de fotos arco-íris nessa mídia 
social. Aviso aos navegantes, que se eu ver algum amigo usando foto 

preto e branco, sem uma justificativa plausível, eu vou excluir do meu 

facebook! (Repercussão da aprovação do casamento gay nos Estados 
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Unidos. Postado em um perfil individual em junho de 2015. ) 

(sublinhados nossos) 

 

Não se quer argumentar que a celebração não devesse ser comemorada. O 

que ressalto é a repercussão da falta. Do consenso. A marca da negação por tanto tempo 

imposta àqueles não tinham o direito de casar. A comemoração, então, é marcada pela 

tentativa de recalcar o não completo. 

 

SD37: Depois de uma enxurrada de preconceitos e violências, nunca 

vi o Facebook tão colorido e bonito quanto hoje! Parabéns a todxs eu 
aderiram e continuam aderindo ao amor! #lovewins (Repercussão da 

aprovação do casamento gay nos Estados Unidos. Postado em um 

perfil individual em junho de 2015.)(sublinhados nossos) 

  

O contraditório da história se faz presente. É por ele (contraditório) que se 

movem os efeitos de sentido. Desde as disputas filosóficas dialéticas, considerando a 

contradição como condição de existência, ao efeito de completude de uma 

comemoração do direto civil em um país estrangeiro. 

A contradição se torna intrínseca nas formas sujeitos em questão. Seja nos 

deslizes do sentido do amar, seja na materialização da contradição nas formas 

linguísticas da adversidade, seja no equívoco da união não ser em si mesmo, uma união. 

Caminhamos agora, para análise mais propriamente da ideia dos opostos amor e ódio. 

Nesse caso, a não evidência do amor e da paz, mesmo na evidenciada comemoração de 

que o amor vence: 

 

SD45: Aos homofóbicos de plantão, uma frase que vai cair bem: o 
choro é livre!!! #pazeamorsempre. (Repercussão da aprovação do 

casamento gay nos Estados Unidos. Postado em um perfil individual 

em junho de 2015.) 

 

 A noção de resposta presente nesse enunciado. Ele é direcionado a um 

grupo específico de pessoas, ou seja, aquelas que não estariam de acordo com os 

direitos dos homossexuais. No momento da satisfação, do amor, do equilíbrio 

proporcionado pela ideia do amor, a revolta inflamada. O choro é livre, a satisfação de 

uns como evidência do desconforto do Outro.  

Uma guerra, um jogo de sentidos onde os opostos estão marcados na 

língua e na memória. Sem o sentimento de repressão imposto pelas dificuldades para 

obter os direitos civis em questão, esse enunciado não teria sido possível. A repercussão 
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do lado negativo na euforia da positividade expressa no sentido aparente do amor. E 

com ele o deslize da frase em forma de hastag final: paz e amor sempre (mas o choro é 

livre!). 

Ao se colocar em disputa, o amor não é óbvio. A não totalidade da ação de 

amar se dá exatamente por estar direcionada ao outro e a disputa pelo outro. Nesse 

ponto, há uma impossilidade, que contrapõe a noção do amor romântico e religioso: O 

amor incondicional, “o amor ao próximo como a ti mesmo”. O amor, entendido como 

sendo aquilo que permite ao gozo condescender ao desejo, estipula também a 

moralidade e, segundo Freud (2011[1930]), o amor ao próximo como uma regra seria 

um debate entre a cultura e a natureza. 

 

O que de realidade por trás disso, que as pessoas gostam de negar, é 

que o ser humano não é uma criatura branda, ávida de amor, que no 
máximo pode se defender, quando atacado, mas sim que ele deve 

incluir, entre seus dotes instintuais, também um forte quinhão de 

agressividade. (FREUD, 2011: 57 [1930]) 

 

Discursivamente falando, os opostos na relação do amor pressupõe uma 

estabilização dos ânimos através de uma satisfação. Ânimos exaltados pelas disputas, 

mas controlados pela declaração de amor. Uma pausa pelo imaginário da satisfação, 

para depois voltar à disputa. O Amor, mas também excluir, aceitar o choro (do outro). 

Não se discute a essência do amor ou a natureza do homem com essas reflexões, mas 

sim seu efeito de sentido nas disputas discursivas. Independente se o amor é um ato 

cultural contrário à natureza humana, segundo uma breve reflexão de Freud sobre o mal 

estar da civilização, o que discursivizamos nessa reflexão é seu sentido em disputa, em 

opostos.  

Entre os opostos como condição dialética da significação, passamos para a 

próxima e última etapa dessa história dos efeitos de sentido nessa disputa por direitos 

dos homossexuais e transexuais. Paz e revolta, amor e ódio, exclusão e união. Passamos 

agora para analisarmos como o oposto não se coloca como antagônico, mas como algo 

intrínseco, não evidente para fundamentar uma afirmação da positividade de uma ideia. 

Essa positividade não deixa de ser marcada pela alienação do seu eu que repercute 

aquilo que se quer excluir no seu amor supostamente acolhedor. 
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6.2 - Entre o amor e o ódio – O outro ser 

A discussão envolvendo as definições sobre a homossexualidade e a existência 

das práticas homossexuais remete ao termo amor quando se usa a ideia do amar para se 

referir a esse outro que deve ser amado. Não exatamente como verbo amar, que indica a 

ação, mas como substantivo: o amor. Lembrando que amar está condicionado à perda, 

ao não ter.  

Especificar essa diferença entre o verbo e o substantivo é pertinente para uma 

análise sobre a ação. Não se trata de amar, como algo planejado ou parte de um 

processo fenomenológico. Trata-se de refletir sobre o amor. O que isso pode significar, 

em termos discursivos? Uma reflexão que perpassa uma longa história das práticas 

humanas e tem base num dos principais fundamentos da doutrina religiosa cristã: “amar 

o próximo como a ti mesmo”.  

Interessante para começar a reflexão discursiva do uso do termo amor, é expor 

inicialmente o versículo bíblico base da doutrina cristã exposta acima: 

 

SD46: E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e 
de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si 

mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. (BÍBLIA, 

Marcos 12:33) 

 

Antes de prosseguir com nossa análise, cabe expor algumas Sequências 

Discursivas propícias sobre as significações do amor enunciadas no contexto de disputa 

pelos direitos dos homossexuais na segunda década do século XXI: 

 

SD47: A mãe de um bandido ama profundamente o filho, mas 

pergunte se ela concorda com aquilo que ele faz? Amar a pessoa é 

uma coisa, concordar com a prática é outra. Eu amo os 

homossexuais, mas discordo 100% de suas práticas. Amo os 
homossexuais como amo os bandidos, os assassinos(…)(Repostado 

pelo blog “Portal Forum” na página “todos contra a homofobia” - 

Entrevista do Pastor Silas Malafaia para Marília Gabriela em 03 de 
fevereiro de 2013)(sublinhados nossos) 

 

Para demonstrar a presença da disputa de significações do significante amor, 

vamos expor logo dois outros enunciados: 

 

SD48: Consideramos justa, toda forma de amor (Cartaz no trio 

elétrico temático sobre o casamento homoafetivo do movimento 
“Parada do Orgulho LGBT” de 2014 no Rio de Janeiro) 
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SD49: Consideramos justa, toda forma de amor. (Trecho da música de 

Lulu Santos: Toda forma de amor
 )
 

 

A repetição é a marca da exposição dessas sequências discursivas. De acordo 

com Pêcheux (1990b), todo enunciado se torna outro. Refletimos com essa premissa a 

noção de que os enunciados nunca são os mesmos. É uma ideia próxima do 

ensinamento filosófico do rio de Heráclito. Da mesma forma, sobre a repetição das 

palavras, podemos relativizar o sentido de paráfrase. As retomadas de significantes nas 

sequências discursivas destacadas, apesar de indicar um fio discursivo, não 

necessariamente indicam sequências parafrásticas. O conceito de paráfrase cabe ser 

relativizado por conta do processo de significação. Sem querer negar a paráfrase, 

podemos indagar sobre a posição das significações em diferentes possibilidades 

discursivas (MARIANI, 1998). 

O amor é uma condição desse processo discursivo envolvendo as disputas 

pelos direitos dos homossexuais. Podemos destacar dois motivos para explicar essa 

condição: é a justificativa para a união afetiva e seu imaginário equivocante entre a 

união e o casamento (se pensarmos em termos de prática social); e faz parte 

retoricamente do uso do pathos como forma de convencimento moral (se pensarmos em 

termos do funcionamento discursivo). Faz-se necessário enfatizar que esses dois 

motivos destacados são complementares. A prática homossexual se justificaria não 

apenas como uma condição humana de amar como também pela benevolência 

necessária de incentivar culturalmente o amor entre as pessoas. Mas vale retomar a 

questão da parte anterior: o que e a que se refere o amor?  

As filiações ideológicas para determinar os sentidos no discurso da palavra 

amor na militância homossexual podem estar determinadas pelos posicionamentos dos 

sujeitos nessas justificativas. O inconsciente, por outro lado, guia a afetação desse termo 

amor por uma representação entre significantes na forma sujeito que o fala e escuta. 

Se amar se constitui como uma das principais premissas proferidas pela 

doutrina cristã, como o posicionamento contrário sobre o outro tipo de amor (o gay) 

pode ser enunciada por um reconhecido líder cristão? O equívoco discursivo impõe suas 

armadilhas exatamente pela filiação ideológica e afetação inconsciente do cristão à 

certeza da negatividade presente no significado do termo homossexualidade e seus 

derivados. O sujeito se faz no discurso, não é uma essência, por isso não há uma 

essência no significado da palavra amor em um sujeito que se diz cristão.  
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O amor negado é o equívoco discursivo, de um aparente significado evidente 

para outros ignorados, silenciados ou confundidos. Não se trata necessariamente do 

antagonismo do amor, o ódio. Apesar de amor e ódio fazerem parte da sustentação de 

seus significados a partir da premissa básica de se afirmar toda vez que se nega algo, o 

amor negado (amor gay) como o equívoco discursivo destacado nos nossos corpora 

ocorre na significação do significante amor.  

Ou seja, é o amor referente a ele mesmo, mas negando sua heterogeneidade no 

processo de significação. Não pretendemos, com isso, negar a presença do ódio, mesmo 

se o pensarmos numa posição recalcada como motivadora do sintoma do equívoco e da 

repercussão discursiva (afetação inconsciente).  

Na continuação, analisemos duas perspectivas de significações, uma entendida 

como bíblica e a outra como militante. Reiteramos que não se tratam de categorias, mas 

apenas de direcionamentos teóricos para nossa argumentação. Bíblica, no nosso caso, 

são as significações pautadas no amor cristão. Militante, por outro lado, são as 

significações da militância favorável aos direitos dos homossexuais. 

As duas enunciações “consideramos justa toda forma de amor” coadunam a 

perspectiva liberal da aceitação da prática homossexual. Essa noção de amor permissivo 

é repetida vezes encontradas nos argumentos presentes na formação discursiva 

favorável aos direitos gays. O amor, nesse caso da militância favorável ao homossexual, 

além de se pautar na premissa cristã, pode ser também interpretado como uma resposta 

às investidas argumentativas presente na formação discursiva contrária aos direitos 

gays, caracterizando o enunciado dividido (COURTINE, 2009). A divisão do enunciado 

não se demonstra exatamente no corpus, mas na resposta implícita à Formação 

Discursiva oposta ao discurso militante homossexual. Essa resposta possivelmente 

alimenta o equívoco do amor e permite a maior presença, no discurso, do antagonismo 

do amor: o ódio.  

O “amar ao próximo” da citação possui o efeito metonímico da paz. A paz, 

nesse caso, é um outro significante marcante da doutrina cristã. Assim como o amor, a 

paz também possui seus equívocos discursivos quando em ação nesse mesmo processo 

de negação do outro (nesse caso, o outro especificamente se trata das práticas 

homossexuais). Tanto o amor, quanto a paz, nos enunciados cristãos, devem dialogar 

com a necessidade de categorizar a dicotomia basilar da religiosidade monoteísta: o 

certo e errado; o bem e o mal. O confronto dos significados entre paz, amor e ódio 



200 
 

permeia as filiações ideológicas e as afetações inconscientes dos sujeitos constituídos 

nesses discursos em disputa. 

Nesse ponto, o homossexual se equivale ao bandido. Cabe, nesse ponto da 

análise, nos direcionar na oposição entre os significantes e como isso perpassou na 

trajetória da disputa entre argumentos favoráveis e contrários aos direitos dos 

homossexuais. 

Um caso emblemático pode ser colocado como referência: a circulação do 

enunciado “nem santo te protege, use camisinha” estampado na 15ª Parada do Orgulho 

LGBT realizada em São Paulo no ano de 2011. Esse enunciado era acompanhado com 

imagens de santos católicos erotizados. O arcebispo da arquidiocese de São Paulo na 

época do acontecimento, o Cardeal Dom Odilio Scherer publicou uma nota sobre o caso 

em tom de desaprovação. 

Em seu programa “Vitória em Cristo”, o Pastor Silas Malafaia, descontente 

com a reação do Cardeal da Arquidiocese de São Paulo, fez declarações pertinentes 

sobre nossa análise acerca tanto do equívoco no uso dos significantes como da 

importância da memória discursiva na significação. Observem a próxima sequência 

discursiva sobre esse caso: 

 

SD50: Os caras na Parada Gay ridicularizaram símbolos da Igreja 
Católica e ninguém fala nada. É pra Igreja Católica ‘entrar de pau’ em 

cima desses caras, sabe? ‘Baixar o porrete’ em cima pra esses caras 

aprender. É uma vergonha.
 96

 (Comentário do representante religioso 
repostado pelo perfil de um militante político da ONG Arco-

Íris.)(sublinhados nossos) 

 

Se em uma sequência discursiva o amor é colocado como um sentimento 

necessário para se ter (sentir) perante aqueles que são considerados desvirtuados da 

doutrina religiosa cristã, nessa última sequência a noção de combater é explanada. 

Entrar de pau e Baixar o porrete foram considerados pelos movimentos em defesa dos 

direitos gays como provocação de agressão. O movimento social, nesse caso, se pauta 

numa memória de agressões físicas direcionadas aos homossexuais e que motivam a 

luta pela criminalização da homofobia. Se considerarmos as posições desses enunciados 

na disputa discursiva em torno dos direitos civis gays, é possível compreender a 

repercussão discursiva nesses equívocos.  

                                                             
96 O link se refere a um vídeo no youtube em junho de 2012. 

https://www.youtube.com/watch?v=1N1pVv2O5rg  

https://www.youtube.com/watch?v=1N1pVv2O5rg
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A circulação da fala do pastor se transformou em caso jurídico, pois a 

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT) 

requereu retratação formal do Pastor sob a acusação de incitação a violência. Em 

resposta, o Pastor decidiu processar, por difamação e injúria, a ABGLT e seu presidente 

em exercício no período desses acontecimentos. 

Não se pode afirmar a intenção de ódio e incitação a violência quando o pastor 

enuncia baixar o porrete. Está em jogo nessa fala uma disputa por argumentos. Sua 

filiação ideológica se localiza na formação discursiva contrária aos direitos gays por 

uma lógica religiosa. A lógica religiosa, do amor como um holocausto, um sacrifício, 

permite a ele as evidências de que o grupo homossexual possui hábitos errados, 

impróprios, sem necessariamente questionar um possível cinismo discursivo
97

.  

Sentar o pau, nesse caso, não deixa de ser uma defesa dentro da lógica de 

disputa. Temos em mente que isso se demonstra evidente e coerente na posição em que 

o sujeito enunciador se encontra na linguagem. Ou seja, o sujeito além de não ter 

controle do seu dizer, ele possivelmente nem sabe exatamente o que ele quer dizer. Ele 

está inserido numa lógica ideológica e numa afetação inconsciente coordenando o seu 

dizer. Negar a intencionalidade do ódio, além de não invalidar esse sentido, não 

necessariamente elimina a possível existência recalcada do ódio nos dizeres.  

Por outro lado, o amor também faz parte da lógica contrária a essa lógica 

religiosa. Nesse caso, a associação metonímica de sentar o pau com agressão física 

possui sua evidência, onde está o amor? O significante amor nessa formação discursiva 

próxima da aceitação homossexual ganha cada vez mais importância, e, da mesma 

forma, a noção do ódio. Se no discurso político dos Movimentos Sociais a noção de 

amor fazia parte da lógica da militância, na segunda década do século XXI, por conta da 

maior discursivização da causa gay, há maiores deslizes e choques de sentido se 

pensarmos que essa ideia de amor da causa militante gay não está mais restrita ao 

movimento político. Ou seja, há mais possibilidade de filiações ideológicas e afetações 

inconscientes. Entender o sentar o pau como referências ao ódio e à agressão também 

faz parte da lógica se pensarmos o posicionamento ideológicos desses outros 

enunciadores. 

Por conta disso, muitas vezes podemos entender como os discursos do 

movimento político gay e seus discursos rivais parecem estar endereçados uns aos 

                                                             
97 Numa alusão a perversão, no sentido de subverter uma lógica possível numa racionalidade própria do 

sujeito para reafirmar uma ação e convencimento conveniente a sua satisfação de sentido. 
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outros, mesmo que, na prática, estejam falando para seus respectivos ouvintes de 

costume.  

Assim, entendemos que o acontecimento (no caso a militância gay) reatualiza a 

memória, tanto na ideia de que a “memória irrompe na atualidade do acontecimento” 

(COURTINE, 2009: 103), como na ideia de que o acontecimento é o “ponto de 

encontro de uma atualidade e uma memória” (PÊCHEUX, 1990b: 17). 

Nesse ponto, podemos compreender como a discursivização da causa gay se 

inscreve em diferentes campos de saberes e permite filiações ideológicas e afetações 

inconscientes mais plurais. Isso proporcionaria imaginários que passam a ser 

simbolizados no discurso que constituem os sujeitos inseridos nessas disputas. Para 

demonstrar o alcance dessa discursivização, demonstramos o parecer favorável à união 

civil estável no Superior Tribunal Federal. No parecer do Ministro Ayres Britto, há 10 

ocorrências sobre o amor, variando entre amor, amar e amorosa. Numa dessas 

ocorrências, cabe constituir mais uma sequência discursiva pertinente para nossa 

observação acerca do processo de significação por conta da tentativa de definição de 

amor. 

 

SD51: A gente pode morar numa casa mais ou menos, /Numa rua 

mais ou menos, / Numa cidade mais ou menos”/ E até ter um governo 

mais ou menos”, assim conclui a sua lúcida mensagem: “O que a 
gente não pode mesmo, / Nunca, de jeito nenhum, / É amar mais ou 

menos (...)”
98

(sublinhado nosso) 

 

Essa sequência foi selecionada na parte do parecer onde se constrói uma 

justificativa para considerar o conceito de família sem ser reduzido a casais 

heterossexuais. Para tanto, o Ministro recorreu ao poema psicografado pelo médium 

brasileiro Chico Xavier. A família seria a constituição de dois sujeitos jurídicos como 

núcleo doméstico. Se houver uma restrição a essa constituição de família, haveria a 

concessão de um amor pela metade aos relacionamentos homoafetivos. Nesse caso, a 

lógica tende para a igualdade e para a totalidade. 

Além do dizer do ministro do STJ, há o uso cotidiano do significante amor em 

diferentes posicionamentos, além das esferas de atuação política e religiosa. Para 

finalizar essa parte do trabalho, vamos expor dois conjuntos de enunciados:  

 

                                                             
98 Texto de voto do ministro do STF sobre a união homoafetiva em maio de 2011. O texto completo pode 

ser acessado no link: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178792  

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178792
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SD52: (...) vi o final da novela junto com meu filho de 5 anos... e na 

hora do beijo ele me falou: mãe quando eu crescer vou dar beijo de 

bico em menino ou em menina....? E vc mãe beija menino e menina? 
Eu naturalmente respondi filho as escolhas de quem vc vai beijar no 

futuro vc que vai fazer beije quem vc amar (...) (Postagem selecionada 

do grupo “todos contra homofobia, lesbofobia e transfobia”, da rede 
social facebook em 18 de janeiro de 2014)(sublinhado  nosso) 

 

SD53: Eu juro que ao ver a cena chorei por imaginar que pelo menos 

em algum lugar no Brasil, algum filho ou filha fossem receber esse 
abraço, que alguma família fosse compreender o amor!!!” (Postagem 

selecionada do grupo “todos contra homofobia, lesbofobia e 

transfobia”, da rede social facebook em 18 de janeiro de 2014) 
(sublinhado  nosso) 

 

SD2: Minha opinião sobre o polêmico beijo gay: Foi necessário sim. 
Não gostei, confesso! Mas os atores conseguiram convencer que 

estavam apaixonados. Acho o homossexualismo bizarro e 

inadmissível, mas o amor é um sentimento verdadeiro e o beijo 

afetuoso só ratifica isso. Talvez se o beijo fosse de lingua como nos 
filmes "Cazuza" e "Madame Satã" o meu comentário seria outro. 

(Postagem selecionada num perfil privado da redesocial facebook 

sobre o beijo gay em telenovelas, em 01 de fevereiro de 
2014)(sublinhados  nossos) 

 

O primeiro e o segundo enunciados fazem parte de discussões encontrada no 

perfil do grupo “todos contra a homofobia”, da rede social facebook. O terceiro, 

considerado como o outro conjunto de enunciados, também foi uma postagem 

selecionada no facebook. Os três possuem como temática uma mesma cena de beijo gay 

de uma novela televisiva. 

Essas três sequências foram selecionadas para observarmos a inserção da noção 

do significado do amor como próximo da defesa dos direitos LGTBs. Esse 

acontecimento pode ser entendido como efeito da discursivização recente sobre a 

temática favorável ao homossexual, principalmente na primeira década do século XXI 

no Brasil. Comparando os dois primeiros com o terceiro, a diferença é a denegação do 

terceiro. 

A afirmação querendo ressaltar uma negação. Se a conjuntura o permite 

perceber a ideia de amor condizente com o discurso militante do movimento LGBT, a 

filiação ideológica e afetações inconscientes do enunciador impedem uma plena 

afirmação. É como se uma censura tivesse que ser colocada na ação. Um tipo de censura 

comum na mediação entre pontos antagônicos, sendo um desses pontos reprimido. 

Quando o mediador se posiciona próximo do repressor, a aceitação ocorre por etapas, 
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principalmente nesse processo de denegação e concessão seletiva do tipo: “você pode 

até ser de um jeito, contando que faça do meu jeito”.  

Essa história do jogo de sentidos entre o ser, ter e amar na disputa por direitos 

dos homossexuais e transexuais chega no final do seu último capítulo. Num estado de 

ter um possível amor que nos faça ser algo. Para isso, seria necessário não pensar sobre, 

pois quando se pensa, não somos nós. Quando se pensa, somos os sujeitos, dentro de 

uma subjetividade carregada de memória e afetações inconscientes. Quando pensamos, 

na máxima lacaniana, não somos, ao contrário do provérbio racionalista “penso, logo 

sou”. E como amar é dar o que não se tem, isso não nos impede de amar, e também não 

nos impede de darmos aquilo que não temos. Dar o que não se tem é constitutivo desse 

jogo de sentidos sobre direitos, principalmente quando se entra num gesto que considera 

o objeto amado exatamente o direito ao amor. É dar para um outro não estipulado que 

também é constituído pela falta. Simplesmente fornecer o amor, mesmo que você não o 

tenha. Apenas ame, doe, dê aquilo que te falta, sem pensar, pois se pensar, não será, será 

o outro. Dê o que não se tem para o ser poder amar.  

 

SD54: É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, 

porque se você parar pra pensar, na verdade não há. (Refrão da canção 
“pais e filhos” da banda Legião Urbana

 
) 
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7- Não perca o desfecho final... 

Efeitos de sentidos, história desses efeitos de sentidos. Se é pela linguagem 

que podemos expressar nossos afetos, é a linguagem que nos permite imaginar o 

mundo. Imaginar, nesse caso, não é só sobre daquilo que nos afeta, mas também é sobre 

daquilo que nos faz refletir sobre o que nos afeta. Imaginar permite se inserir em 

certezas e nessas certezas sujeitos são constituídos. Somos formados nesse processo de 

procurar dizer o que nos ocorre. Precisamos dizer o que somos, para ter uma ideia do 

que somos e submetemos esse imaginário sobre nós, afetado pelo dizer de Outros, para 

satisfazer nosso desejo na suposição de que há um amor, uma vitória, uma união. 

Ao longo dessa história dos sentidos da disputa por direitos dos 

homossexuais desenvolvida a partir da história dos sentidos dos pressupostos teóricos 

que se colocaram como o já-dito para nos fazer ler os já-ditos dessa disputa por direitos, 

o imaginário não foi colocado como negativo. É uma condição. Sem esses imaginários, 

não seríamos capazes de filtrar o impossível e nos colocaríamos no impossível, na 

loucura, na não mediação entre o Eu e o Outro. O imaginário é a nossa forma de lidar 

com a condição faltosa que nos impele a nos expressar e buscar o consentimento 

naquilo que imaginamos. 

Se trato de história de sentidos e de imaginários, porque teria tido todo um 

trabalho teórico metodológico? Porque gastar tanto tempo lendo teorias inassimiláveis? 

Por que não apenas escrever um livro de contos? Pois não se tratou de um conto. Foi 

necessário delimitar um objeto, delimitar a forma com um objeto seria lido, e foi 

necessário conciliar o método de leitura desse objeto com o desenvolvimento da leitura 

desse objeto. Além disso, foi também necessário compartilhar tal desenvolvimento de 

leitura com outros, Outros mais experientes, que puderam auxiliar, orientar, avaliar. É 

uma história desenvolvida pelo dispositivo teórico da Análise do Discurso, dentro de 

seu próprio processo discursivo. Por isso ressaltei a diferença desse texto para tratar a 

teoria como ela mesma inserida em processos discursivos baseados em afetações 

imaginárias. 

Ou seja, lidamos com esse processo do imaginário mantendo o retorno desse 

trauma de que é preciso imaginar. Um imaginário que se deu por uma simbolização, 

própria na linguagem e submetida à mediação de Outras instâncias: os pares 

acadêmicos, as minhas evidências e os meus equívocos. Não são imaginários que estão 
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retornando no impossível para se configurar como uma alucinação, uma ‘loucura’ 

criativa. 

Processo esse que marcou toda escrita dessa tese. Refiz e me refiz, ao longo 

de 4 anos, para supor a mim mesmo como sendo um analista do discurso tendo 

capacidade de refletir sobre a forma de amar que constituíram os sujeitos cujos 

enunciados foram analisados nesse gesto de leitura dos efeitos de sentido. Tais 

enunciados me permitiram refletir sobre a constituição de sujeitos que se inscrevem 

numa temática de disputa por direitos dos homossexuais e transexuais. 

Para tratar desse tema, precisei definir o que entendia como discurso e, por 

conta, como a língua é significada nesse entendimento. Discurso, então, foi entendido 

como efeito de sentido e a língua como a forma material, com caráter não-transparente, 

que permite os deslizes dos sentidos por conta de seu próprio aspecto de materialidade 

(processos na história). Por se tratar de efeitos de sentidos, tais sentidos não são 

estáveis, se colocam em disputa e trabalham o equívoco como constituinte do dizer. 

Portanto, esse entendimento de discurso permite releituras de conceitos da história e da 

psicanálise. 

Tais conceitos são indicativos da história dos sentidos no desenvolvimento 

da teoria sobre o discurso. O caráter de materialidade se constituiu na releitura dos 

conceitos da dialética materialista, que considera a história como um movimento 

determinador das circunstâncias em que se inserem os acontecimentos. Essa leitura da 

dialética materialista também permite a reflexão sobre a condução da interpretação dos 

acontecimentos, remetendo à ideia de ideologia. Faço questão de ressaltar que se tratou 

de ideia de ideologia, para reafirmar esse caráter dos efeitos de sentido e da língua como 

não transparente. Ideologia, nesse caso, foi reterritorializada para dar base à produção 

das certezas que configuram o corpo do sentido através das formulações linguísticas. 

Por outro lado, tais certezas e o caráter da não transparência da língua 

permitem furos e equívocos. Por conta disso, entendemos que se produziu uma abertura 

para a teoria do discurso reler a ideia de inconsciente do discurso psicanalítico 

lacaniano. Sem tratar como coincidência, a construção da noção do inconsciente se deu 

pela oposição ao caráter idealista das produções filosóficas, assim como foi feita a 

construção da noção do materialismo histórico. Do desejo da constituição de um todo 

idealista para o desejo como marcando a constituição de sujeitos em sua condição 

faltante. 
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O discurso, então, trabalha com duas noções de constituições do sujeito: da 

ideologia e do inconsciente. Tais noções são fundamentais para discorrermos sobre as 

certezas e os equívocos, remetendo a leitura dos enunciados analisados. 

Os efeitos de sentidos são analisados pelos limites dos saberes que 

constituem o entendimento do discurso: o real da língua, da história e do inconsciente. 

A língua não dá conta do real, real esse que é impossível de ser representado. Assim, a 

língua, através dos processos discursivos, permite que possamos dar corpo a um sentido 

daquilo que é pensado como uma coisa supostamente dada como algo real. Nessa 

necessidade de algo precisar ser pensado para então ser formalizado na língua, a ideia 

do sujeito que pensa precisa ser inscrita na teoria. Entendi com isso a teoria do discurso 

nos remeter a uma leitura da subjetividade que envolve aspectos do ideológico e do 

inconsciente. 

A temática da tese, então, esteve na relação entre a forma material da língua 

e a condição material da história, mas atravessada pela teoria da subjetividade da 

psicanálise lacaniana. O sujeito diz, mas ele se equivoca, e desse dizer e do equívoco se 

criam sentidos, permitindo uma repercussão discursiva que afeta outras certezas, outros 

equívocos. 

Assim que a ideia de ser desses sujeitos passa por saberes produzidos em 

instituições, sejam elas teóricas, jornalísticas ou representantes políticos. Por saberes já 

postos, se cria um discurso sobre, que permite que o sujeito fale sobre ele mesmo a 

partir do que falam sobre o suposto do que ele mesmo seria. 

Por conta disso, de acordo com o objetivo de analisar as formas de 

subjetivação do sujeito em suas certezas que produzem um imaginário sobre o ser, o ter 

e o amar, os capítulos 4, 5 e 6 foram organizados, respectivamente, em torno de cada 

um desses verbos. Para tal, o discurso institucional, ao institucionalizar o discurso sobre 

e autorizar um saber sobre, permitiu tanto a imposição de sentidos em relação ao ser, 

como também produz dois tipos de equívocos analisados nesse processo de 

subjetivação.  

Desta forma, analisamos uma forma de equívoco quando se diz sobre com 

base no que já foi dito sobre, o que permite o sujeito dizer o que ele não quer dizer. Por 

exemplo, se colocar como favorável ao posicionamento político, mas mantendo o 

sentido pejorativo de um “discurso sobre” que repercute em sua fala. Nesse caso, o 

equívoco é materializado na língua, podendo ser mapeado pela contradição de termos 

em seu aspecto de adversidade. 
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Por outro lado, haveria o segundo equívoco, quando o gay e o trans, nesse 

caso, se dizem pelo que foi dito deles, sem eles se darem conta. Esse equívoco não fica 

explícito na sintaxe da frase, mas escapa ao sentido: “faço isso por ser assim”, o 

enunciado que motivou todos os outros recortes para analisarmos as diferentes 

subjetividades nessa disputa por direitos e efeitos de sentidos. 

Pelos discursos sobre, um ser se evidencia. Evidência essa sustentada por 

saberes sobre, contemplado com a noção do “maltrato teórico” que faz o ser se 

submeter a uma autoridade do saber, seja ela psiquiátrica, médica ou sociológica. 

Interpretei, dessa forma, sujeitos múltiplos e dispersos em suas próprias unicidades (seja 

no indivíduo ou em uma instituição), que se repercutem na própria disputa por sentidos 

e no confronto entre as diversas formações imaginárias que alimentam os processos de 

identificação e da construção de uma tomada de consciência que delimitam a ideia do 

ser e do dever ser.  

Se a filiação institucional demonstra parte de transcendência das trans, 

apontando a fragilidade das designações dos sujeitos, o aparato institucional de apoio à 

questão trans também ajuda na constituição do sujeito. Do ser para o ter, foi possível 

concentrar a análise na questão do gênero e da performatividade. Ainda como “objetos 

de pensamento”, os discursos teóricos que discursivizam a ideia do gênero, do sexo, do 

performativo, auxiliam nas subjetividades e nas construções de imaginários relativos à 

ideia do ter o gênero e se performativizar nele.  

Reterritorializado para a Análise do Discurso, o sexo em seu caráter 

dessubstancial da psicanálise para o sexo lido no simbólico como um “objeto de 

pensamento”. Isso não deixa de caracterizar a impossibilidade do real, mas permite a 

busca da simbolização pelas estruturas da linguagem. Um gesto de interpretação para 

compreender o real da história, o real da língua e o real do inconsciente se 

materializando discursivamente em corpos e em formulações linguísticas para dar corpo 

ao sentido.  

Através da releitura desses conceitos na Análise do Discurso, o gesto de 

leitura dos efeitos de sentidos na disputa pela significação do gênero, em especial o caso 

do feminino, foi possível perceber o deslize da resistência para a afirmação da norma. 

Em comparação com a afirmação da identidade da mulher trans, o gênero performado 

no feminino se torna uma forma de se fazer mulher, tendo como parâmetro os saberes 

(discursivos) sobre essa suposição do quer seria uma mulher. 
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Por outro lado, o performativo do homossexual no feminino impõe uma 

resistência, uma alteração da norma. Essa resistência, nos termos da Análise do 

Discurso, não foi entendida como voluntarista, mas como inserida no contexto histórico 

da forma-sujeito afetada pelas repercussões discursivas de saberes marcando uma 

insistência do pejorativo. A afirmação de um padrão, mas marcando esse padrão como 

diferente, destruidor, indisciplinado. Da “bicha limpinha” para a “bicha destruidora”. O 

aluno afeminado que se coloca como condicionado a ser indisciplinado.  

A resistência à norma, mas marcando a defesa dessa identificação 

imaginária do sujeito tendo um sentido que insiste em sua significação. O saber de que 

o sujeito não é pleno, que há um erro. Saber esse que deve ser recalcado, mas retorna na 

insistência do sentido.  A marca do erro, da exclusão que retorna não para criar uma 

alucinação, mas para produzir um significado que permita ao sujeito manter seus laços, 

sua identidade, sua afirmação na formulação: “sou assim”. 

A suposição do ser algo também afeta na subjetividade produzida pelas 

formas de amar. Discorremos sobre como a relação do sujeito com o outro se coloca 

como não transparente através da leitura do verbo amar como sendo o verbo mais 

subjetivante dos verbos bases dos corpora (ser, ter e amar). Amar, que quando deriva 

para o substantivo produz a capacidade de ser referenciado ele mesmo como uma 

pessoa, sintaticamente posto como um vocativo. Na subjetividade das formas de amor 

na disputa por direitos, o sentido do amor equivoca a ideia do laço, e o amor 

representaria o sujeito para o seu antônimo: odiar. 

Nessa representação por significantes, entendemos que o sujeito além de 

não ter controle do seu dizer, ele possivelmente nem sabe exatamente o que ele quer 

dizer. Ele está inserido numa lógica ideológica e numa afetação inconsciente 

coordenando o seu dizer. Negar a intencionalidade do ódio, ao dizer que se deva bater 

em algo ou alguém, além de não invalidar esse sentido (o “bater” não necessariamente é 

entendido como bater fisicamente em alguém), não necessariamente elimina a possível 

existência recalcada do ódio nos dizeres insistindo na significação. 

Da homogeneidade de um direito adquirido, para a instabilidade da falta a 

ser. O amor como não completando, mas impondo uma falta para nos fazer falar. Nessa 

fala, a ideia da plenitude, da satisfação com a obtenção do objeto amado: o direto. Ter o 

direito, nesse caso, condiciona o ser para poder amar. Porém, o ter e o amar, em suas 

não transparências constitutivas do real da língua, equivoca o sujeito.  
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Se o transexual precisaria não ter liberdade de andar sem camisa para ser 

mulher, o sujeito do amor homossexual precisa ter o direito de materializar seu laço 

matrimonial para compor uma família, para se reconhecer como amado na legitimidade 

das relações sociais. O ter, em sua não transparência, se articula com a ideia do não ter 

para poder se dar. Para amar, é preciso dar o que não se tem. E o que não temos, nesse 

caso da subjetividade discursiva nas formas de amor, é a transparência daquilo que se 

ama.  

Mesmo não tendo, é possível ser. O amor, como qualquer “objeto de 

pensamento”, tem seu sentido que ganha corpo nas formulações linguísticas. Esse 

sentido é o que nos afeta, que nos marca, que faz a materialidade da língua passar para a 

materialidade dos corpos em suas disputas históricas, em suas buscas de realizações. 

Mesmo não tendo, é possível amar, amando sem pensar. Por isso apenas ame. Ame 

como se não houvesse amanhã. 
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Anexo 1 – Aquilo que falha: as faltas.  

 

O rico debate acontecido no ato da defesa dessa tese apontou uma crítica 

que se fez pertinente: a insistência do sentido, no capítulo 2, do discurso filosófico 

idealista. Demonstra uma fragilidade, pois meu aporte teórico é a teoria da Análise do 

Discurso pensada pela noção do materialismo. A falta então, se coloca: ou como uma 

ausência, o que foi deixado de abordar; ou como uma quebra de regra, usar termos que 

não deveriam ser usados. A falta que nos leva ou ao cartão vermelho, ou ao cartão 

amarelo
99

. 

Nesse anexo, eu procuro trabalhar como se desenvolveu minha leitura 

afirmando minha posição como convergente, e não divergente, à leitura de Pêcheux. As 

citações bibliográficas se restringem ao aporte bibliográfico utilizado na tese e procuro 

citar minhas próprias formulações nessa tese.  

Como fica, então, aquela referência ao idealismo? O idealismo, na tese, foi a 

insistência da ideia na matéria para refletir sobre a repercussão discursiva, ao sugerir 

que a ideologia e o inconsciente influenciam nas ideias que se materializam como 

certezas no corpo dos sentidos formulados na linguagem. A questão fica mais aberta à 

crítica quando coloco a própria teoria como um discurso e, então, o entendimento de 

que um conceito seria uma ideia.  

Essa foi uma condição para ler os sujeitos do corpus como afetados pelas 

ideias. Ideias essas mobilizadas tanto pelos conceitos teóricos, como pelas disputas 

políticas na busca por direitos. Ideias essas que afetaram a noção do ser, do ter e do 

amar e estão não apenas na materialidade do discurso como também na materialidade 

do corpo, afetando sua forma e sua expressão performativa. 

Isso demonstra a primeira abertura ao equívoco: a ideia na matéria. Essa 

ideia possibilitou uma segunda abertura ao equívoco: ler o “isso”, do SD “faço isso por 

ser assim”, como uma coisa, entendida na tese como o performativo que possibilitou a 

leitura do extralinguístico, a instância anterior que interpela o sujeito que fala. Essa 

leitura do isso como um performativo foi uma ideia, onde me deixei levar pelo “mito 

idealista” (PÊCHEUX, 1995[1975]), excluindo minha própria posição de forma-sujeito 

ao fazer tal leitura colocando o objeto (extralinguístico) como um óbvio, ideal.  

Discorro nesse anexo, portanto, sobre o caminho da leitura teórica que me 

fez insistir nessa insistência do idealismo, a partir da justificativa de privilegiar a 

                                                             
99 Referência às penalidades dos jogos esportivos. 
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parte 2 do livro semântica e discurso: “Da filosofia da linguagem à teoria do 

discurso” (PÊCHEUX, 1995[1975]), e não trabalhar a parte 4: “Os processos 

discursivos nas ciências e na prática política” (PÊCHEUX, 1995[1975]). Nesta parte 

4, Pêcheux trata exatamente da diferença entre os processos conceituais experimentais 

dos processos nocionais ideológicos.  Isso poderia fazer supor que eu estaria ou 

necessitando fazer uma crítica aos parâmetros de Pêcheux, ou excluir tal... ideia.  

Esse anexo irá servir, portanto, para justificar essa minha ideia como 

podendo ser lida pelas próprias palavras de Pêcheux, trabalhando a parte 4 do 

“semântica e discurso” a partir da autocrítica do Pêcheux no mesmo livro 

(PÊCHEUX, 1995[1975]). Entendo que nessa parte do livro me deixei influenciar por 

essa ideia de perceber o materialismo repercutindo o idealismo, e veremos como isso 

está nas palavras do próprio Pêcheux para demonstrar, portanto, que essa minha ideia 

não entra em confronto com minha leitura de Pêcheux. Assim, me deixo aberto a causa 

que há só naquilo falha: a ideia como conceito  

Reconheço que trazer uma leitura crítica sobre formas de conhecimento abre 

a possibilidade de um ciclo de críticas que apontam pela falha de um dizer.  Nesse caso, 

a minha falha teria sido de não aprofundar, na tese, a crítica à ciência feita por 

Pêcheux e me concentrar na crítica a filosofia da linguagem. Isso demonstra que 

minha posição epistemológica se coaduna com a de Pêcheux em sua crítica à filosofia 

da linguagem quando ele propõe a noção de “objeto de pensamento”, que se tornou a 

base argumentativa da tese. Não se trata, nesse caso, da crítica de Pêcheux às 

construções dos discursos científicos, a não ser quando trato, no capítulo 3 da tese, da 

questão da objetificação do sujeito, um traço essencial da própria argumentação de 

Pêcheux em sua autocrítica. 

 

Pêcheux na crítica ao materialismo: qual deles? 

A leitura autocrítica de Pêcheux fundamenta minha abordagem como não 

entendendo os processos discursivos das diferentes metodologias de análise como uma 

ruptura, e sim como uma repercussão. A noção de ruptura epistemológica está 

ausente na discussão da tese e se baseia exatamente na reflexão sobre ruptura proposta 

na parte 4 do livro “Semântica e Discurso” (PÊCHEUX, 1995[1975]) que entendo ter 

sido um dos focos de sua própria autocrítica nos anexos do mesmo livro.  Vejamos, 

portanto, o que nos diz Pêcheux quando trata sobre rupturas epistemológicas:  
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Isso significa dizer que o momento histórico do corte que inaugura 

uma ciência dada é acompanhado necessariamente de um 

questionamento da forma-sujeito e da evidência do sentido que nela se 

acha incluída. Em outros termos, a especificidade de todo corte é, 

parece-nos, a de inaugurar, numa campo epistemológico particular, 

uma relação do “pensamento” com o real, de tal como que o que é 

pensado não seja, como tal, sustentado por um sujeito. Ao falarmos, 

pouco acima, dos conceitos fundadores de uma ciência, produzidos no 

próprio trabalho do corte que a inaugura, estávamos designando, na 

verdade, o “paradoxo” (que, como se verá, não é paradoxo senão do 

ponto de vista do idealismo) de um pensamento do qual todo sujeito 

está, como tal, ausente (PÊCHEUX, 1995: 193[1975])(sublinhado nosso)  

 

A abordagem dos termos “paradoxo” e “materialismo” por Pêcheux nesse 

capítulo fundamenta como esse capítulo não contemplaria minha proposta de leitura de 

repercussão discursiva nos processos discursivos teóricos. Eu enfatizo, no capítulo 2 

da tese, a leitura crítica feita por Marx ao idealismo. Nessa parte, eu trato do efeito 

de sentido do termo ideologia nos processos discursivos de Marx que chegaram até 

o efeito de sentido em Pêcheux. Não se trata, por sua vez, de acoplar os aportes da 

teoria de Hegel na teoria marxista, mas exatamente como Marx se sustenta através de 

uma leitura crítica a Hegel. Abordo agora, então, como os próprios argumentos de 

Pêcheux nessa parte 4 do “Semântica e Discurso” incentiva minha reflexão sobre a 

relação entre materialismo e idealismo presentes no capítulo 2 da tese.  

Primeiramente, ao tratar do paradoxo, Pêcheux sustenta a ausência do 

paradoxo. Essa sustentação ocorreria pela correspondência do paradoxo ao ponto de 

vista da “ideologia teórica” do idealismo.   

 

A ideia de que a produção dos conhecimentos consistiria no puro e 

simples desenvolvimento (empírico-dedutivo) das propriedades dos 

objetos é, pois, um mito idealista, que identifica ciência e lógica, ao 

colocar está última como princípio de toda ciência. (PÊCHEUX, 

1995: 197[1975])(sublinhados nossos). 

 

Esse ponto argumentativo de Pêcheux entra em divergência com o 

desenvolvido desta tese. Essa divergência se justifica no ponto de imprecisão do termo 

“materialismo” nos argumentos de Pêcheux ao tratar sobre a produção do discurso da 

ciência.  A conceituação do termo “materialismo” na tese se fundamenta pelo 

desenvolvimento da “teoria materialista dos processos semânticos discursivos”, em 

referência ao materialismo histórico marxista.  
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Pêcheux, na parte 4 do “Semântica e Discurso”, desenvolve uma linha de 

entendimento que diferencia o materialismo dos empíricos com o materialismo 

leninista-marxista. Abordo, mais a diante, como essa diferença estará exatamente no seu 

foco autocrítico. O argumento agora se concentra, então, em como Pêcheux menciona o 

termo materialismo na sua crítica ao idealismo: 

 

O paradoxo, que não é, na verdade um paradoxo, é que todo “sábio”, 

enquanto perito em uma dada ciência, toma necessariamente posição 

pela objetividade, isto é, pelo materialismo. Quando se fala do 

materialismo espontâneo dos sábios, o que se está designando são os 

efeitos, na forma-sujeito, do fato de estar “no verdadeiro”, mesmo sem 

poder “dizer o verdadeiro”. Mas é preciso imediatamente acrescentar 

que a luta entre materialismo e idealismo não cessa jamais, de modo 

que, a cada época de uma ciência, no curso de seu desenvolvimento 

sem fim, essa luta se realiza através dos confrontos teóricos que 

caracterizam o front científico das questões, isto é, o front da luta pela 

“produção dos conhecimentos”. Esses confrontos remetem a posições 

e problemáticas (marcadas, entre outras coisas, pelo uso de “shifters”: 

“nós”, partidários da tese x, afirmamos que...”) (PÊCHEUX, 1995: 

196[1975])(sublinhado nosso).  

 

Essa abordagem do termo “materialismo” por Pêcheux em sua relação com 

o idealismo justifica duas posições minha na tese: 1 – a reflexão da leitura crítica do 

idealismo desenvolvida por Marx em seu desenvolvimento teórico materialista. 2 – 

Como essa leitura crítica ao idealismo desempenha uma insistência do sentido 

repercutida na produção discursiva das teorias.  

Abordo, então, o ponto em que identifico um dos argumentos principais de 

Pêcheux para diferençar o materialismo dos empíricos privilegiando o materialismo 

histórico:  

 

Acreditamos ter estabelecido mais acima os meios teóricos que nos 

permitem afirmar que a objetividade materialista do ponto de vista do 

proletariado se caracteriza discursivamente por tomadas de posição a 

favor de certas palavras, formulações, expressões, contra outras 

palavras...” (PÊCHEUX, 1995: 209[1975])(sublinhados nossos) 

 

Para sustentar esse argumento, Pêcheux traz sua leitura sobre Filosofia 

desenvolvida por Althusser para reafirmar a prevalência do materialismo histórico nessa 

sua crítica às produções do conhecimento pelas posições idealistas e materialistas dos 
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empíricos. Nesse ponto, Pêcheux desenvolve uma linha de argumento para privilegiar a 

importância da filosofia pela citação de Althusser onde este enfatiza a filosofia como 

arma da revolução. Citando Althusser, Pêcheux nos diz que:  

 

As realidades da luta de classes são “representadas” por “ideias” que 

são representadas por palavras. Nos raciocínios científicos e 

filosóficos, as palavras (conceitos, categorias) são “instrumentos do 

conhecimento”. Mas na luta política, ideológica e filosófica, as 

palavras são também armas, explosivos, ou ainda calmantes e 

venenos. (PÊCHEUX, 1995: 210[1975])(sublinhados nossos) 

 

Pêcheux, nessa sua abordagem, me remete a um dos impasses críticos da 

minha tese: a relação entre a noção de ideia e de conceito. Se nessa citação Pêcheux 

desenvolve a importância da conceituação da teoria materialista marxista-leninista no 

processo da construção do conhecimento da luta de classe, ele também admite que o uso 

de palavras, conceitos e suas representações por ideias podem também funcionar como 

calmantes ou venenos. Essa diferença dependeria da posição da forma-sujeito na 

produção do discurso teórico e a diferença do aporte conceitual-experimental do 

nocional ideológico. Assim, portanto, Pêcheux desenvolve sua autocrítica a essa sua 

linha de argumentação, onde procuro me focar no deslocamento crítico sobre sua 

própria noção de forma-sujeito nas rupturas epistemológicas. 

Ao tratar da relação da história como um processo com as massas que fazem 

a História como processo e com o Partido comunista, Pêcheux se refere aos processos 

de identificação e desidentificação das formas-sujeitos na luta do proletariado no 

interior dos aparelhos ideológicos de Estado. Desta forma, Pêcheux nos diz:  

 

Especifiquemos, enfim, que essa relação, ponto central da prática 

política e ideológica do proletariado, não está “fora da ideologia”, o 

que significa dizer que nenhum sujeito pode se estabelecer como tal 

nessa “terceira modalidade” constituída pela desidentificação e que, 

por isso mesmo, a ideologia do proletariado, “deformante mas não 

mistificadora”, como diz S. Karsz, é constantemente ameaçada, em si 

mesma (no trabalho que ela executa sobre a forma-sujeito), pelas 

mistificações burguesas inerentes ao funcionamento dos aparelhos 

ideológicos de estado. (PÊCHEUX, 1995: 230-231[1975]).  

 

O caminho para a autocrítica do próprio Pêcheux: o idealismo no materialismo 

As recorrer sobre o problema da desidentificação da forma sujeito, 

considero ser esse um argumento de Pêcheux que entendo ter possibilitado seu próprio 
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argumento autocrítico. Nos anexos, já num processo de retificação de sua leitura sobre a 

questão da ciência e o papel da ideologia no processo de forma-sujeito no interior dos 

Aparelhos Ideológicos de Estado, Pêcheux nos diz:  

 

É que, frente ao sujeito pleno identificado na interpelação da ideologia 

dominante burguesa, portador da evidência que faz com que cada um 

diga “sou eu”, eu me apoiava em uma exterioridade radical da teoria 

marxista-leninista para desvendar o ponto em que o absurdo reaparece 

sob a evidência, determinando, assim, a possibilidade de uma espécie 

de pedagogia da ruptura das identificações imaginárias em que o 

sujeito se encontra (PÊCHEUX, 1995: 298[1975])(sublinhados 

nossos) 

 

Sendo que, ainda sustentando os argumentos sobre rupturas e sua crítica aos 

empíricos, Pêcheux mesmo reconhece as identificações de ideologias teóricas anteriores 

ao que seria a ruptura:  

 

(...) o próprio dos conhecimentos (empíricos, descritivos, etc.) que 

precedem o corte em um campo epistemológico dado é que eles 

permanecem inscritos na forma-sujeito, isto é, que eles existem sob a 

forma de um sentido evidente para os sujeitos. (PÊCHEUX, 1995: 

192[1975])(sublinhado nosso) 

 

Em sua autocrítica, entendo em Pêcheux um afastamento de seu 

embasamento crítico de privilegiar o materialismo histórico como se seus conceitos 

fossem mais experimentais do que ideológicos, quando ele havia anteriormente 

afirmado: 

 

Em outros termos, a prática política do proletariado não é o ato de um 

sujeito (que seria o proletariado); essa prática rompe com o 

funcionamento político espontâneo da forma-sujeito, e é com respeito 

a esse fato que ela é Experiment, experimentação científica, e não 

Erfahrng (PÊCHEUX, 1995: 207[1975])(sublinhado nosso). 

 

 Sua fundamentação autocrítica, por sua vez, sustentaria minha abordagem 

de leitura privilegiando a repercussão discursiva e não tanto as rupturas 

epistemológicas. Nesse caso, me baseio principalmente em como Pêcheux associa 

seu apoio da exterioridade radical da teoria marxista-leninista ao ponto 
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fundamental ressaltado no capítulo 2 da tese: a leitura crítica idealista feita por 

Marx pra fundamentar seu materialismo histórico/dialético. 

 

O leitor talvez se surpreenda com essa insistência na autocrítica, ao 

que responderei que não se deixa jamais um erro dormir impunemente 

em paz, pois esse será um meio seguro para que ele perdure (...) O que 

acabamos de ver, o que está inadequado, aqui, em referência ao 

marxismo-leninismo é o retorno idealista de um primado da teoria 

sobre a prática (PÊCHEUX, 1995: 299[1975])(sublinhado nosso) 

 

Essa autocrítica se coaduna com seus próprios argumentos conclusivos 

ainda na sua argumentação sobre a prevalência do materialismo histórico marxista-

leninista: 

 

Enquanto categoria filosófica, a Ideologia (...) designa o espaço da 

luta “eterna” entre duas tendências: - a tendência idealista, que visa 

identificar o processo sem sujeito a um sujeito – cf. a saborosa 

acusação que Hegel dirige, em La Science de la logique, a Espinosa: 

“falta à Substância o princípio de Personalidade” (...) – a tendência 

materialista, que visa desfazer essa identificação, colocando o real 

(incluindo-se nele o pensamento que, sob uma forma específica, é, por 

ele, determinado) como um processo não unificado (...) Esse ponto 

implica, sublinhemos isso, uma última consequência, a saber, que as 

duas tendências não são simétricas: o idealismo nunca se depara com 

nada a não ser consigo mesmo, inclusive quando “se opõe” ao 

materialismo; este, ao contrário, reconhece sempre a existência do 

idealismo, uma vez que se dissocia dele indefinidamente” 

(PÊCHEUX, 1995: 275[1975]) (sublinhado nosso).  

 

Pêcheux, então, em sua autocrítica demonstra ter sido pego pelo seu próprio 

efeito conclusivo ao discorrer sobre as tendências idealistas e materialistas, ao afirmar, 

como citado mais acima, a inadequação do “retorno idealista de um primado da teoria 

sobre a prática” (PÊCHEUX, 1995: 299[1975]) ao se referir a autocrítica da sua linha de 

argumento em referência ao marxismo-leninismo. Um ponto autocrítico que se 

conjuga exatamente com minha linha de argumentação com a crítica ao idealismo 

feito por Marx em seu desenvolvimento da teoria materialista:  

 

É o ponto em que o controle do sentido se desvanece no impossível de 

resolver o real e expõe os equívocos próprios daqueles que buscam 

dar sentido nas idealizações dos objetos idealizados sem se darem 

conta do próprio processo imaginário nessas idealizações.(citação da 

tese, página 67)(sublinhado nosso) 
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Ao que o próprio Marx deu um caráter idealista a ideologia: 

 

Ironicamente, Marx concebe a ideologia como parte do idealismo, o 

que se coloca como oposto à posição inicial dos primeiros ideólogos 

contrários, exatamente, às concepções idealistas. Assim, Marx definiu 

ideologia exatamente numa posição ideológica (um sujeito constituído 

em seu discurso teórico), ou seja, em meio a disputas políticas e 

posições ideológicas que o insere num processo discursivo, nos 

termos da Análise do Discurso (citação da tese, página 62)  

 

Essa linha crítica serviu para eu sustentar uma leitura do efeito de sentido do 

termo ideologia e uma insistência do idealismo no materialismo. Algo abordado por 

Pêcheux ao concluir que  

 

(...) o idealismo nunca se depara com nada a não ser consigo mesmo, 

inclusive quando “se opõe” ao materialismo; este, ao contrário, 
reconhece sempre a existência do idealismo, uma vez que se dissocia 

dele indefinidamente (PÊCHEUX, 1995: 275[1975]).  

 

Essa conclusão, por sua vez, se mostrou pertinente na própria autocrítica de 

Pêcheux ao se retratar da exterioridade considerada no marxismo leninismo quando 

enfatiza o “o retorno idealista de um primado da teoria sobre a prática” (PÊCHEUX, 

1995: 299[1975]), e que a leitura onde se objetifica o objeto produz “a ideia de que a 

produção dos conhecimentos consistiria no puro e simples desenvolvimento (empírico-

dedutivo) das propriedades dos objetos é, pois, um mito idealista” (PÊCHEUX, 1995: 

197[1975]). Linha de argumento essa implementada no capítulo 3 da tese, quando, após 

discorrer sobre a objetificação do sujeito, me fundamento na relação interdependente 

entre Sujeito e Objeto para constituir as diferenças entre os sujeitos da ciência, da 

linguagem, da ideologia, do inconsciente fundamentando um conceito próprio de 

Sujeito da Análise do Discurso. 

 

Nesse argumento, tanto o empirismo como o logicismo se contrapõem 

à concepção materialista da produção discursiva, pois ambos, apesar 

de opostos, se pressupõem em aspectos filosóficos idealistas sobre as 

considerações lógicas de uma possível universalidade. (citação da 

tese, página 87)(sublinhado nosso) 

 

Nessa leitura, já na parte em que me influencio pela crítica à objetificação 

do sujeito feita pelo próprio Pêcheux, conjugo meus argumentos com a autocrítica de 
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Pêcheux que aborda a insistência do idealismo nos argumentos materialistas. Essa 

leitura crítica desta tese, por sua vez, não se fundamenta para criticar a teoria de 

Pêcheux, e sim para fazer leitura do efeito de sentido no processo discursivo da teoria 

marxista em oposição ao idealismo hegeliano. Não pretendi fazer uma crítica ao 

Pêcheux, visto que não se tornou necessário, já que ele próprio desenvolve sua 

autocrítica.  

 

A permanência da materialidade 

Assim Pêcheux enfatiza o ponto central de seu processo de retificação com 

a noção lacaniana de que só “há causa naquilo que falha”, nos remetendo às minhas 

próprias falhas na tese e como eu mesmo enfatizei isso ao longo do texto ao trazer o 

processo de “repercussão” pelo atravessamento do sujeito do Inconsciente no Sujeito da 

Análise do Discurso.  

Procuro concluir, portanto, enfatizando:  

1 – não me coloquei numa leitura divergente das propostas críticas feitas por 

Pêcheux sobre a filosofia da linguagem e sua abordagem da noção de pensamento nessa 

leitura crítica.  

2 – O impasse da crítica feita à minha linha de argumentação poderia ser 

amenizado ao considerar minha influência pela leitura crítica de Pêcheux aos aspectos 

da filosofia da linguagem para considerar os efeitos de sentido se repercutindo em 

discursos teóricos, e não a noção de ruptura epistemológica quando Pêcheux faz sua 

crítica à produção científica. 

3 – Mantenho o fundamento do aspecto da materialidade do discurso mesmo 

refletindo sobre como qualquer tentativa de se referenciar a algo real, inclusive os 

conceitos teóricos, nos faça criar “objetos de pensamento”. É possível entender essa 

materialidade a partir da própria noção de processo, ressaltado pelo materialismo 

histórico. Também abordei ao longo da tese “como paradoxalmente nossas ideias se 

materializam e o discurso é uma condição para essa materialização”
100

.  Reitero que 

essa materialidade foi fundamental para refletir sobre o efeito teórico no corpo dos 

sujeitos dos corpora analisados.  

Esse texto do anexo, incluído no corpo da tese após a defesa, foi lido e 

aprovado pelos membros da banca e pela orientadora.  

  

                                                             
100 Citação da página 18 da tese.  
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Anexo 2 – Lista das Sequências Discursivas 

 

Enunciado 1 - Professor, eu faço isso por ser viado (sic) 
 

Páginas: 19, 24, 45, 117, 123, 143 

Enunciado 2: Minha opinião sobre o polêmico beijo gay: Foi necessário sim. Não gostei, 

confesso! Mas os atores conseguiram convencer que estavam apaixonados. Acho o 
homossexualismo bizarro e inadmissível, mas o amor é um sentimento verdadeiro e o beijo 

afetuoso só ratifica isso. Talvez se o beijo fosse de língua como nos filmes "Cazuza" e 

"Madame Satã" o meu comentário seria outro. 
 

Paginas: 45, 52, 117, 120, 121, 203 

SD3: Em que pese o réu ter sido identificado no programa televisivo como deputado, suas 

declarações foram a respeito de seus sentimentos como cidadão, tiveram cunho pessoal – e não 
institucional. 

 

Paginas: 114, 129 

SD4: O mundo dos padrões. Engraçado quando escutamos as pessoas ditando qual deve ser a 
postura dos gays na sociedade. Até quando se é gay você tem que ser o “MACHO ALFA” para 

ser aceito. Os afeminados, travestis, transexuais, drag queens vivem à margem da sociedade 

que impõe um comportamento social e afirma: ‘você pode até ser gay, mas não precisa ser 
assim’. É necessário refletir sobre nosso discurso e compreender que cada ser humano tem a 

liberdade de ser da maneira que deseja e se identifica, baseado em seu conceito de felicidade e 

realização. Dedico esse comentário aos que tem coragem. 
 

Páginas: 116, 154 

SD5: É preciso exibi-lo (beijo gay) no último capítulo. Do contrário, a oportunidade cairá de 

maduro e a Globo terá perdido o trem da história  
 

Páginas: 116 

SD6: Ora, a homossexualidade só é invejável se for aproveitada! Envelhecer com o mesmo 

parceiro, criando gatos numa casinha com cercas brancas é uma opção maravilhosa, pois 
felicidade não tem receita. Entretanto, é só mais uma opção. A beleza da diversidade é a 

liberdade de escolha, e adequar-se a um padrão considerado “respeitável” não significa ser 

superior a quem pensa diferente. Ser um “gay limpinho” é bom, mas ser “bicha destruidora” 
também 

 

Páginas: 121, 122 

SD7: cada um escolhe e foda-se 
 

Páginas: 125, 129 

SD8: você deve ser surdo, eu tô ouvindo muito bem 
 

 Páginas: 127 

SD9: Somos todos iguais 

 
Páginas: 129 

SD10: “Nunca consegui me imaginar de mãos dadas ou trocando carinhos. Sexo com homem é 

grosseiro, por isso é só sexo” (...) Pai de um menino de cinco anos, ele já foi casado e namora 

apenas mulheres. “Nunca conseguiria me relacionar afetivamente com um homem, tenho 101% 
de certeza, curto apenas a putaria na cama”, fala, negando qualquer hipótese de que poderia ser 

um homossexual enrustido 

 
Páginas: 149 
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SD11: A orientadora dizia que eu deveria me comportar como um “homenzinho” e não deveria 

dar “pinta”, apesar de me respeitar e entender. (risos) Um dia cheguei com o cabelo um pouco 

maior e ela falou que eu deveria cortar pois estava fora de um “padrão”. Já fui elogiado pela 
mesma por parecer um “rapaz” e não ser uma pessoa alegre com trejeitos”. E ela dizia para eu 

ter “discreção” sempre 

 

Páginas: 150 

SD12: Um dos maiores problemas em relação ao preconceito vem de dentro do mundo gay... 

Muito pensam e acham que pq eles são "comportados", todo mundo deve ser assim e 

menosprezam os afeminados, trans e afins... Eu não sou tão afeminado, mas (...) 
 

Páginas: 152 

SD13: Sou rejeitado pelo(s) brancos por ser negro, pelos negros por ser gay e pelos gays por 

ser afeminado 
 

Páginas: 156 

SD14: RuPaul é tudo. Pra mim, um dos maiores nomes do mundo LGBTT 

 
Página: 157 

SD15: Homem transexual engravida de namorada também trans no equador 

 
Página: 159 

SD16: Eu não sei bem o que se quer dizer ‘homem’ 

 

Página: 162 

SD17: Ela nasceu menino, ele menina. E agora formam um casal que luta contra o preconceito  

 

Página: 162 

SD18: Se me condenar estará reconhecendo legalmente que socialmente eu sou mulher e o que 
vale é minha identidade de gênero e não o sexo declarado em meus documentos e isso então 

criará jurisprudência para todas xs pessoas trans serem repeitadxs pela sua identidade de gênero 

e não pelo sexo declarrado ao nascer. Se reconhecer que sou homem como consta nos 
documentos estará me dando o direito de caminhar com os seios desnudos em qualquer lugar 

público onde homens assim o façam, mas tambem estará dizendo que omens e mulheres não 

são iguais em direito. to be or not to be 

 
Página: 163, 160, 179 

SD19: Excelente! Espero que haja repercussão do caso  

 
Página: 164 

SD20: Vc(sic) como ficou o caso? 

 

Página: 164 

SD21: Virei militante pelos direitos humanos, fui treinada pelo programa municipal de 

DST/AIDS e pelo ministério da saúde. Sobrevivi ao assassinato de amigas nas ruas, apenahei 

muito da política e vivia dormindo nas delegacias para onde éramos levadas e deixadas até 

terminar o plantão de manhá. (...) me tornei presidente fundadora do grupo Filadélfia de 
travestis de Santos e minhas denúncias levaram a ameaças e a ser algemada em um poste no 

José Menino em Santos por um policial e ter seu revolver apontado para minha cabeça e 

liberada, pois ele só queria me aterrorizar 
 

Página: 164 

SD22: Eu tinha apenas 11 anos de hormonioterapia e cinco q(sic) me vestia com roupas 

femininas e era confrontada a tudo isso, o Filadélfia foi a 1ª ONG no Brasil a exigir em uma 
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conferência municipal de saúde q o nome social fosse obrigatório no prontuário médico das 

travestis e transexuais (...) na mesma conferência conseguimos que casais homoafetivos fossem 

considerados cônjuges de fato e que em caso de internação travestis e transexuais fossem 
internadas em separado ou na ala feminina (...) fui vendida por sete mil dólares como prostituta 

na rede de tráfico internacional, paguei, fugi e briguei no consulado brasileiro em Genebra (...) 

chegando na Suíça quebro a maneira de explorar as prostitutas alugando para elas (q antes 

tinham q pagar 50% de todo o ganho) apartamentos por diária 
 

Página: 166 

SD23: é através do meu  nome que vivencio a sociedade, não vamos permitir que 
fundamentalistas nos neguem esse direito. Meu nome é Ária Rita, e meu #nomesocialédireito 

 

Página: 169 

SD24: Deputada Tia Eron assina projeto contra uso de nome social de Travestis e Transexuais 
 

Página: 170 

SD25: Quer proibir o nome social para as pessoas trans, mas usa o nome social no local de 

trabalho 
 

Página 170 

SD26: O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos 
públicos notórios 

 

Página: 172 

SD27: Hoje eu posso usar o nome Márcia Rocha e exigir que me tratem assim 
 

Página: 172 

SD28: Nome social é a sua identidade, e quando não há garantia a pessoa se sente num 

ambiente hostil 
 

Página: 173 

SD29: Vamos dar oportunidades a essas pessoas, chega de travestis e transexuais na 
prostituição 

 

Página: 173 

SD30: duas correntes dividirão bons argumentos sobre a possibilidade, ou não, do transexual 
figurar como vítima do crime de feminicídio. A primeira posição, de cunho conservadora, 

menciona, categoricamente, que o transexual não é mulher, apesar de transmudar fisicamente 

seu órgão genital, razão pela qual, não poderia estar abarcado pela proteção especial da Lei nº 
13.104/2015. De acordo com Victor Eduardo Rios Gonçalves, ‘somente mulheres podem ser 

sujeito passivo de feminicídio.’ (...) A segunda corrente, com tendência mais moderna, defende 

que se o transexual tiver feito a cirurgia de mudança de sexo de forma definitiva e a retificação 

de seu registro civil, deve ter o tratamento dispensado de acordo com a sua nova característica 
física, vez que a psicológica já o colocava nessa posição 

 

Página: 175 

SD31: Homens trans é simplesmente uma mulher que rejeita os estereótipos de feminilidade 

 

Página: 177 

SD32: E se eu te contar que existem homens trans efeminados. Quem está confundindo 
esteriótipo de gênero agora? 

 

Página: 177 

SD33: Certos tipos de ativismos cis por aí vivem acusando, humilhando, apontando e 
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deslegitimando mulheres trans o tempo inteiro, como se tivéssemos culpa por performar esses 

tais estereótipos ditos femininos pela sociedade 

 
Página: 178 

SD34: A medicina avançou demais na hormonização das pessoas nascidas com pênis 

 

Página: 179 

SD35: A medicina avançou demais na hormonização das mulheres trans e travestis? Mas 

minha fia (sic), as mulheres trans se hormonizam com anticoncepcional desenvolvido para 

mulheres cis, medicamentos q (sic) nem foram desenvolvidos pensando no corpo das trans 
 

Página: 179 

SD36: Se hormônios fazem mal a saúde, e pessoas trans são obrigadas a ingerir esses 

medicamentos, CULPA TODA (sic) de vocês pessoas cisgeneras. Primeiro: porque quem os 
criou foram vocês queridinhos, segundo: porque vocês mesmos diretamente ou indiretamente 

nos entope com isso, para podermos ter ou ser respeitadas e respeitados como gente, e olhe lá. 

Se a Sociedade Cis parasse de impor como são os corpos masculinos e femininos, talvez nem 

precisássemos ingerir essas drogas. Mas... a realidade é bem outra. 
 

Página: 180 

SD37 – Depois de uma enxurrada de preconceitos e violências, nunca vi o Facebook tão 
colorido e bonito quanto hoje! Parabéns a todxs que aderiram e continuam aderindo ao amor! 

#lovewins 

 

Páginas: 188, 195 

SD38: Passar o dia sem conectar a internet e encontrar esse povo todo colorido. É muito amor! 

 

Página: 190 

SD39: Que loucura esse facebook, nunca vi tão colorido!!! #celebretgaymariage #eua #USA 
#love #lovewins #equality #celebratepride 

 

Página: 190 

SD40: E viva o Amor! Parabéns ao EUA pela atitude singela!!! Que Deus abençoe a todas as 

formas de amor. 

 

Página: 190 

SD41: Não ligo pra modinhas de face e qualquer outra moda que seja... nunca segui regras pré 

estabelecidas pela sociedade... entretanto botei minha foto de perfil com as cores do arco-irís 

pra homenagear todos os meus amigos q tenho no meu face homossexual... lésbicas... 
transformistas... LGBTS etc... tamo junto e não abro... 

 

Página: 191 

SD42: Hoje a Suprema Corte Norte Americana legalizou o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo em todo território dos Estados Unidos. 13 estados ainda proibiam o casamento civil 

homoafetivo. No Brasil, desde 2013 os cartórios são obrigados pelo Conselho Nacional de 

Justiça a celebrar casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo. Uma grande conquista de 
todas e todos que acreditam no amor! Mas isso ainda não é suficiente, para incluirmos este 

direito no nosso código civil, precisamos passar esta decisão no Congresso Federal. O mandato 

de Jean Wyllys (PSOL) já tem um projeto para isso e conta com o nosso apoio 

 
Página: 192 

SD43: O que aconteceu hoje nos EUA é mais um capítulo da decadência moral daquela nação 

 
Página: 194 
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SD44: Estou lendo no Facebook que os fundamentalistas, homofóbicos e simpatizantes do tal 

‘orgulho hétero’ estãousando fotos preto e branco, em protesto à enxurrada de fotos arco-íris 

nessa mídia social. Aviso aos navegantes, que se eu ver algum amigo usando foto preto e 
branco, sem uma justificativa plausível, eu vou excluir do meu facebook! 

 

Página: 194 

SD45: Aos homofóbicos de plantão, uma frase que vai cair bem: o choro é livre!!! 
#pazeamorsempre 

 

Página: 195 

SD46: E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas 

as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. 

 

Página: 197 

SD47: A mãe de um bandido ama profundamente o filho, mas pergunte se ela concorda com 

aquilo que ele faz? Amar a pessoa é uma coisa, concordar com a prática é outra. Eu amo os 

homossexuais, mas discordo 100% de suas práticas. Amo os homossexuais como amo os 

bandidos, os assassinos(…) 
 

Página: 197 

SD48: Consideramos justa, toda forma de amor 
 

Página: 197 

SD49: Consideramos justa, toda forma de amor 

 
Página: 198 

SD50: Os caras na Parada Gay ridicularizaram símbolos da Igreja Católica e ninguém fala 

nada. É pra Igreja Católica ‘entrar de pau’ em cima desses caras, sabe? ‘Baixar o porrete’ em 

cima pra esses caras aprender. É uma vergonha 
 

Página: 200 

SD51: A gente pode morar numa casa mais ou menos, /Numa rua mais ou menos, / Numa 
cidade mais ou menos”/ E até ter um governo mais ou menos”, assim conclui a sua lúcida 

mensagem: “O que a gente não pode mesmo, / Nunca, de jeito nenhum, / É amar mais ou 

menos (...)” 

 
Página: 202 

SD52: (...) vi o final da novela junto com meu filho de 5 anos... e na hora do beijo ela me falou: 

mãe quando eu crescer vou dar beijo de bico em menino ou em menina....? E vc mãe beija 
menino e menina? Eu naturalmente respondi filho as escolhas de quem vc vai beijar no futuro 

vc que vai fazer beije quem vc amar (...) 

 

Página: 203 

SD53: Eu juro que ao ver a cena chorei por imaginar que pelo menos em algum lugar no 

Brasil, algum filho ou filha fossem receber esse abraço, que alguma família fosse compreender 

o amor!!!” 
 

Página: 203 

SD54: É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra 

pensar, na verdade não há. 
 

Página: 204 
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