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RESUMO

Esta dissertação se circunscreve ao aparato teórico-metodológico da Análise do Discurso de

linha francesa, iniciada na década de 60, na França, por Michel Pêcheux (2014 [1969]) e

desenvolvida por ele e outros pesquisadores também no Brasil. Objetivamos compreender os

processos discursivos sobre o gênero e a sexualidade no jornal  Folha Universal da  Igreja

Universal do Reino de Deus. Propomos um dispositivo de leitura que permite observar, a

partir  de  recortes  de  sequências  discursivas  (ORLANDI,  1984),  o  trabalho específico  da

ideologia  (PÊCHEUX,  1995  [1975])  e  seu  funcionamento  em  se  tratando  do  discurso

religioso  (ORLANDI,  1987;  2007).  Teorizamos  acerca  de  questões  como:  a  entrada  da

Teologia  da  Prosperidade e  suas  implicações  no  discurso;  os  efeitos  de  sentido  que  se

produzem a partir da prática do testemunho (MARIANI, 2016) e, mais especificamente, do

testemunho religioso;  e  as  condições  de  semantização e  de  subjetivação  no que  tange  à

sexualidade (FERRARI, 2006; SOUZA, 1997; ZOPPI-FONTANA, 2013). Formulamos, com

isso,  uma noção específica,  a  qual  temos chamado  mal dito, que se apresenta  como um

processo discursivo que se instala nos limites entre o dito e o não-dito. Como resultados,

percebemos, a partir  dos efeitos de verdade que se engendram pela atuação da memória,

determinados  deslizamentos  de  sentido  que  derivam o  modo  de  significar  o  gênero  e  a

sexualidade no discurso religioso, tal maneira de se significar insurge por meio da ideia de

cura, perpassando o milagre e chegando a uma solução.

PALAVRAS-CHAVE:  discurso;  discurso  religioso;  Igreja  Universal  do  Reino  de  Deus;

teologia da prosperidade; mal dito.



RÉSUMÉ

Cette  dissertation  est  circonscrite  à  l'appareil  théorique-méthodologique  de  l'Analyse  du

Discours d'origine française, celle qui a été fondée dans les annés 1960 en France par Michel

Pêcheux et qui a été mis en place par lui et d'autres rechercheurs au Brésil.  L'objectif du

présent travail c'est de comprendre les procédés discursifs liées au genre et à la sexualité qui

ont  été  présentés  par  le  journal  Folha  Universal,  une  press  qui  appartient  à  la  Igreja

Universal do Reino de Deus. On propose un dispositif de lecture qui nous permet regarder, à

travers les découpées des séquences discursives (ORLANDI, 1984), le travail spécifique de

l'idéologie  (PÊCHEUX,  1995  [1975])  et  l'organisation  idéologique  envers  le  discours

religieux  (ORLANDI,  1987;  2007).  On  théorise  sur  des  enjeux  tels  que:  l'entrée  de  la

Théologie de la Prospérité et ses implications pour le discours; les effets de sens qui se sont

produits a partir de la pratique du témoignage (MARIANI, 2016) et, plus spécifiquement, du

témoignage religieux; et les conditions de sémantisation et subjectivation en ce qui concerne

la  sexualité  (FERRARI,  2006;  SOUZA,  1997;  ZOPPI-FONTANA, 2013).  Ainsi,  on  peut

formuler  une  notion  spécifique,  celle  qu'on  appelle  un  mal  dito,  c'est-à-dire  un  procédé

discursif qui s'installe dans les limites entre le dit et le non-dit. Comme résultats, on apercoit,

a partir des effets de vérité qui sont engendrés par l'action de la mémoire, des glissements de

sens qui dérivent la façon de signifier le genre et la sexualité chez le discours religieux, telle

manière de signifier apparaît lié à l'idée de guérison, en traversant le concept de miracle et 

finissant à la solution.

MOTS CLÉS: discours; discours religieux; Igreja Universal do Reino de Deus; la théologie 

de la prospérité; mal dito.
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UMA APRESENTAÇÃO VOLTADA PARA O PESSOAL

É preciso ousar pensar

por  si  mesmo (Michel

Pêcheux)

Desenvolver uma pesquisa como esta que aqui apresento nas conjunturas atuais foi um

grande desafio. Teorizar o modo e as condições em que se semantizam a religiosidade e a

sexualidade humanas – sempre tão passíveis de polêmica e divisão – significa estar ciente de

que qualquer passo mal dado, e dessa forma não ancorado teoricamente, poderia ter colocado

em cheque a credibilidade de uma investigação para mim tão preciosa.

O aparato teórico-metodológico que se mostrou  como um lugar  possível  para  que

discutíssemos tais questões, apesar de exigir um grande rigor teórico, coloca algumas outras

possibilidades que, antes da imersão teórica que procedi para esta pesquisa, eu desconhecia.

Trata-se de considerar que o analista do discurso está investido de/em sua (e outras)

histórias e é afetado por uma instância que não tem governo. É a partir dessa notação possível

pelo aparato teórico da Análise do Discurso que passo a construir o (per)curso que me trouxe

até aqui.

Se para disciplinas como a psicanálise (mas também outras) a sexualidade, seja qual

for, é uma questão problemática de saída já na constituição do sujeito, o que dizer daquelas

sexualidades  que,  para  além  do  aspecto  puramente  psíquico,  se  encontram  também

ideologicamente situadas no lugar do mal a se combater?

Desde muito pequeno, lembro (e me esqueço) dos ensinamentos de uma família que,

salvo  raras  exceções,  era  completamente  de  origem  evangélica.  Também  muito  pobres,

vivendo em um local muito afastado e circunscritos às condições socioeconômicas possíveis

da década de 1990, a doutrina religiosa era não somente um exercício da religiosidade, mas

também a inserção possível na cultura – era lá o ponto de fuga e a diversão dos domingos -; a

pauta do conhecimento – tudo havia sido criado por Deus, não havendo outras possibilidades;

a perspectiva de futuro admirável – para nós, ser pastor era um meio de ser notado como

alguém bem-sucedido na comunidade, dentre outras coisas. A doutrina evangélica – não por

uma  intenção  que  aqui  possamos  moralizar,  claro  –  ocupava  as  ausências  que,  naquele

momento, nos constituíam. 

Pisar  fora  do  que  estabelecia  a  doutrina,  era  trilhar  um  caminho  incerto  e
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imaginariamente impossível. Nesse caminho nefasto, tudo de ruim não somente poderia, mas

certamente, nesse imaginário, estaria fadado a acontecer. Era como se algo nos (de)limitasse

em fronteiras que foram discursivamente se tornando cada vez mais espessas para nós, tão

espessas que, para muitos, pareciam inatravessáveis. 

Sempre bom sujeito, obediente às regras e às normas que por ali se apresentavam, algo

começou a destoar quando, sem querer, outro algo de algum lugar, paulatinamente, começou a

se marcar em meu corpo. Era como se o jeito de andar, de falar, de brincar, não estivesse mais

de acordo com a norma, por mais que, no início da adolescência, houvesse de minha parte um

esforço em prol da obediência de tais normas. Era algo que intervinha e do que eu não tinha

total controle, embora tentasse bravamente.

Os anos foram se passando e outras maneiras de enxergar o outro e a mim mesmo

foram aparecendo. De repente, a escola mostrou que a narrativa religiosa não era a única

possível  –  isso  sem desvalorizar  a  importância  da  narrativa  religiosa,  pelo  contrário,  em

muitos momentos se mostrando atravessada por ela. O contato com outras ideias fatalmente

fora ocorrendo.

O pessoal – individual –, que antes parecia algo do meu íntimo e que, aparentemente,

deveria  ficar  ali  mesmo  guardado,  sub-repticiamente  começava  a  aparecer  no  pessoal  –

coletivo –, isto é, naquela galera que, em tal momento, representava as novas ideias, as novas

possibilidades.

O meu corpo, às vezes, parecia contrariar os meus “desejos” de autocontrole e, cada

vez mais, deixava à mostra algo que, naquele momento, e muitas vezes por medo, eu queria

guardar no fundo do meu íntimo. Para ser mais exato, era algo do que eu gostaria de me livrar,

mas sabia, sem saber, que era algo impossível de se realizar, pela própria maneira como foi

eclodindo e se fortificando.

À medida que esse desencontro interior ia aumentando, crescia também paralelamente

a  distância  com a  doutrina  religiosa.  Os  olhares  atravessados,  os  julgamentos  sem crime

cometido, e as acusações explícitas foram produzindo um enorme abismo. Abismo esse pelo

qual, ao me ver do outro lado, foi possível começar a enxergar – a mim mesmo e aos outros –

de outro lugar, um lugar antagonicamente posicionado à condenação dessa sexualidade que

insistia em se marcar em meu corpo.

Em grande medida, a minha autorresistência a isso que vinha – ou já estava – e se

marcava em mim, se deu pela representação disso no imaginário ao qual eu estava imerso. Na
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televisão, na pregação do pastor, nas piadas contadas pelos homens nos bares e nos almoços

de família, por exemplo, havia um modo de significar aquilo que estava se passando comigo

de  uma  forma  por  meio  da  qual  eu  não  gostaria  de  ser  representado.  Essa  angústia

permaneceu por um tempo.

Mais  tarde,  ao  chegar  à  UFRRJ  para  cursar  Letras/literaturas,  mais  possibilidades

foram se apresentando. As leituras, as conversas, as experiências vividas... tudo concorria para

a diminuição da angústia supracitada. Ela foi se transformando em outras.

O Grupo Pontes de Diversidade Sexual, coletivo no qual militei durante todos os anos

de minha graduação, foi um espaço importante de autoconhecimento e de construção de um

saber sobre, que embora estivesse disponível para alguns, não chegaria até mim caso não

tivesse havido um deslocamento de lugar. 

Pelo Grupo Pontes, tive a possibilidade de compor o IX ENUDS (Encontro Nacional

Universitário sobre Diversidade Sexual)12 na UFBA em Salvador/BA, cujo tema era “Raça e

Religiosidade”. Embora o encontro tenha discutido a religiosidade na perspectiva da raça e,

portanto,  tenha  pautado  as  religiosidades  de  matrizes  africanas  mais  amplamente,  um

minicurso me chamou atenção: tratava do discurso homofóbico entre os evangélicos.3

Esse minicurso me afetou de tal  forma que a partir  dali,  mesmo estando ainda no

segundo período da graduação,  percebi  que eu poderia  vir  a  ter  uma contribuição para o

assunto. Desse modo, me dediquei aos estudos discursivos durante a graduação e também às

problemáticas envolvendo as religiosidades na forma como elas se apresentam hoje.

Ingressei, portanto, no Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem da UFF,

já  sabendo do lugar  teórico  que  poderia  me acolher  –  e  acolher  tal  desafio  de  pesquisa.

Desenvolvemos,  por  meio  do  Laboratório  Arquivos  do  Sujeito  (LAS),  com  afinco  essa

pesquisa que considero tão importante. Nesse processo, estivemos cientes do atravessamento

que  me  constitui  no  que  tange  a  essas  questões  e  atentos  ao  movimento  da  Análise  do

Discurso e suas fronteiras movediças, possibilitando teorizar de modo não tão próximo e, ao

mesmo tempo, não tão distante.

1 Havia uma divergência e uma disputa interna de sentido sobre esta nomenclatura. Alguns, como eu, defendiam
ser um encontro “sobre” a diversidade sexual, outros acreditavam se tratar de um encontro “de” diversidade
sexual.
2 Tal sigla e nomenclatura muda no decorrer do tempo em virtude do avanço das discussões. Atualmente o
encontro se apresenta como ENUDSG (Encontro Nacional em Universidades sobre/de Diversidade Sexual e de
Gênero)
3 O minicurso foi ministrado pelo professor Dário Neto, doutor em Letras pela USP.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho aborda o processo de produção dos sentidos sobre as sexualidades que

fogem ao padrão cisheteronormativo4 em processos discursivos materializados em enunciados

produzidos pela Igreja Universal do Reino de Deus, no jornal Folha Universal. 

O jornal se configura como um dos principais veículos de evangelização5 da igreja,

por isso consideramos que esses processos discursivos – do jornal – estão, portanto, filiados

aos sentidos do que chamamos discurso religioso neopentecostal, já que há uma relação direta

da igreja com o jornal conforme, aliás, demonstramos no decorrer desta pesquisa.

A religião, enquanto Aparelho Ideológico do Estado (Althusser, 1998 [1974]), insere-

se discursivamente na produção dos sentidos que constituem as relações de poder em voga na

sociedade. Em relação a isso, compõe o cenário também o caráter doutrinador e o recente

crescimento de determinados segmentos das igrejas cristãs. 

Historicamente a religiosidade se inscreve na construção e na manutenção de valores e

ideias que norteiam a sociedade, produzindo um movimento de circulação de sentidos através

de uma moral específica e de costumes também específicos. Os valores e a moral religiosa

cristã,  em seus  mais  diversos  segmentos,  orientam-se  entre  outras  coisas  por  tradições  e

costumes que, por vezes, resultam em conflitos. 

O Cristianismo, por ser uma religião fundada em um livro sagrado, a Bíblia, orienta-se

por enunciados nela contidos e que, por sua vez, fundam sentidos sobre os sujeitos envolvidos

nessa discursividade. Todavia, é importante salientar que os sentidos que nesses processos

discursivos ecoam, frequentemente vem de encontro com pautas contemporâneas relacionadas

a vivência dos indivíduos e, por vezes, com pautas transformadoras da própria igreja, tendo

aqui como referência a igreja cristã. Estamos, aqui, tendo como fato aquelas igrejas inscritas

ao domínio neopentecostal, cuja principal característica é “[...] romper com um modelo de

Cristianismo voltado para a pobreza – rejeição do mundo em nome de algo superior, a vida

4 A cisheteronormatividade é um conceito relativamente novo que vem sendo tratado por diversos domínios
teóricos  como  a  história,  a  antropologia,  a  sociologia  e  pelas  teorias  do  discurso.  Retomando,  em  termos
discursivos, a cishetenormatividade aponta para a determinação de um padrão historicamente construído no que
se refere ao gênero e a sexualidade. Tal padrão institui a heterossexualidade como norma para orientação sexual
e a cisgenereidade (como aquilo que não é a transexualidade) como norma de gênero.  Retornaremos a tais
noções em momento oportuno.
5 Mobilizaremos a denominação evangelização/evangélicos com constância. Estamos, todavia, cientes de que
esse é um campo extremamente heterogêneo e que, embora possamos situar a Igreja Universal – nosso interesse
principal – nos termos de uma doutrina evangélica, sabemos que, politicamente, há rompimentos no cenário
religioso brasileiro que nos colocam questões no que tange a essas nomenclaturas.
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eterna.” (SOUSA, 2011)

Ainda a respeito disso, alguns segmentos religiosos, como a Igreja Universal do Reino

de  Deus,  que  rompem  determinadas  tradições  apropriando-se  da  mídia  e  filiando-se  à

Teologia da Prosperidade6, têm, em função disso, alcançado êxito em seu objetivo de adquirir

mais  fiéis.  Em grande  parte,  o  advento  das  chamadas  igrejas  neopentecostais,  deve-se  à

apropriação que esse segmento protestante faz das mídias: impressa, radiofônica e televisiva.

De acordo com Campos (2003): 

A história dos evangélicos está ligada, desde o seu início no século XVI, mais que a
dos católicos romanos, às novas tecnologias de comunicação social. Surgindo como
uma  força  minoritária  dentro  do  campo  religioso  católico  romano,  e  aliados  à
modernidade, os evangélicos precisaram criar, desde cedo, estratégias para ganhar
adeptos e aumentar seu rebanho na guerra contra outras modalidades de cristianismo
[...] (CAMPOS, 2003, p. 148) 

A priori, sobre as denominações pelas quais designaremos os fiéis que pertencem ao

segmento cristão neopentescostal, afirmamos que é comum que essas pessoas se autointitulem

evangélicas. Essa designação é também adotada por outras denominações religiosas cristãs

pertencentes ao ramo das igrejas pentecostais. A palavra “denominação”7 no meio protestante

é utilizada para designar o grupo específico a que determinado coletivo de fiéis se identifica.

Colocando,  fundamentalmente,  uma  problemática  de  linguagem  em  circulação,  a

inserção  do  segmento  religioso  cristão  –  e  mais  especificamente  o  neopentecostal  –  na

formação social  nos oferece um espaço privilegiado para se pensar determinadas relações

entre sujeitos no corpo social, mediados, discursivamente, pelas memórias que ressoam nas

condições de produção atuais.

É por  isso que elencamos tal  objeto  para  investigação:  perceber  a  investidura das

doutrinas religiosas na produção dos sentidos sobre determinadas pautas contemporâneas – a

saber,  o gênero e a sexualidade – pareceu-nos, desde o início, uma aposta de bons frutos

teóricos. 

Como  fundamento  teórico-metodológico  deste  trabalho,  filiamo-nos  à  Análise  do

Discurso de linha francesa fundada a partir dos estudos realizados por Michel Pêcheux (2014,

6 Comentaremos sobre a Teologia da Prosperidade, fortemente, no decorrer da dissertação.
7 Aqui fazemos um importante esclarecimento: a denominação de que falamos aqui, refere-se às diversas formas

de nomear as igrejas evangélicas. São algumas denominações: Igreja Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana,

Igreja Universal  do Reino de Deus, dentre outras.  Consideramos necessário situar que essa denominação se

distingue da noção de denominação em Análise do Discurso, tal é trabalhada, por exemplo, por Mariani (1996).
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[1969]; 1995 [1975]) e desenvolvida no Brasil, entre outros pesquisadores, por Orlandi (1987)

e Mariani (1996). Constituindo-se como uma proposta de leitura e de relação com o texto,

mobilizamos a Análise do Discurso para refletir sobre a produção dos sentidos no discurso

religioso quando se materializam questões sobre gênero e sexualidade. 

Tendo em vista a questão da interpretação (ORLANDI, 1988) proposta por esta teoria,

a escolha do aparato teórico-metodológico se deve ao fato de que seu alicerce se encontra no

entremeio das ciências sociais, sustentando-se conforme o seguinte tripé: teoria da linguagem,

marxismo e psicanálise. Mariani (1997) retomando Pêcheux (1995 [1975]) afirma que:

Michel  Pêcheux propôs  articular  três  regiões  do  saber:  o  materialismo histórico,
enquanto teoria das formações sociais e suas transformações; a linguística, enquanto
teoria dos processos não subjetivos de enunciação e a teoria do discurso, como teoria
da  determinação  história  dos  processos  semânticos.  Estas  três  regiões,  ainda  de
acordo com Pêcheux, são atravessadas e articuladas por uma teoria da subjetividade
de natureza psicanalítica. (MARIANI, 1997, p. 33).

São,  portanto,  articulados  esses  três  domínios  do conhecimento,  possibilitando um

trabalho teórico atento à forma como a sociedade se modifica com e em suas formas, à ordem

pela qual a língua se apresenta, e à forma como os sentidos são determinados historicamente,

tudo isso submetido ao funcionamento da instância do inconsciente.

O tema da representação das ideias religiosas sobre, por exemplo,  as questões que

envolvem a sexualidade é por nós abordado considerando a opacidade da língua. Isto é, não

pensamos a língua como uma representação direta do pensamento. De outro modo, pensamos

a complexidade e a imbricação de diversas questões que atuam na representação que se dá via

linguagem. 

O corpus a ser analisado por este trabalho se constitui de textos produzidos no Jornal

Folha Universal. A partir da noção de recorte, desenvolvida por Orlandi (1984), buscamos

selecionar fragmentos de linguagem em constituição com sua historicidade no processo de

produção de sentidos sobre relações sexuais e performances de gênero não-heteronormativas.

Entendemos por heteronormatividade o padrão de gênero e sexualidade que se estabelece no

decorrer da história. Conforme propõe, no âmbito da antropologia, Foster (2001):

Por  heteronormatividade,  entende-se  a  reprodução  de  práticas  e  códigos
heterossexuais, sustentada pelo casamento monogâmico, amor romântico, fidelidade
conjugal,  constituição  de  família  (esquema  pai-mãe-filho(a)(s)).  Na  esteira  das
implicações da aludida palavra, tem-se o heterossexismo compulsório, sendo que,
por esse último termo, entende-se o imperativo inquestionado e inquestionável por
parte  de  todos  os  membros  da  sociedade  com  o  intuito  de  reforçar  ou  dar
legitimidade  às  práticas  heterossexuais.  (p.  19  apud MIRANDA,  2010,  grifos
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nossos)

A  heteronormatividade  é,  dessa  forma,  um  sentido  hegemônico  partilhado  pela

formação social em que estamos inseridos. O heterossexismo compulsório, por sua vez, seria

a determinação – sempre ideológica – de que a heterossexualidade é o (único) caminho a ser

seguido. Isso, por contraposição, significa que tudo o que não se inscreve nos domínios da

heterossexualidade já comparece como desvio.

Buscando  elucidar  as  questões  que,  nesta  introdução,  levantamos  brevemente,

procedemos, para este trabalho, à divisão sobre a qual passamos a dissertar a seguir.

No primeiro capítulo, dedicamo-nos a apresentar uma proposta de leitura circunscrita

à Análise do Discurso de linha francesa enquanto aparato teórico-metodológico e como uma

teoria de interpretação; neste mesmo capítulo procedemos ao detalhamento da construção de

nosso dispositivo de análise.

No segundo capítulo, retornamos às noções trabalhadas por Orlandi (1987; 2007) para

refletir  acerca do discurso religioso e os parâmetros até então existentes para se pensar a

religiosidade teoricamente em termos discursivos. Em um primeiro movimento retomamos

noções como as de tipologia de discurso para pensar não somente a religião enquanto um

discurso  autoritário  (ORLANDI,  1987),  mas  também  questões  relacionadas  ao  texto

jornalístico (MARIANI, 1996), já que o texto por nós analisado encontra-se ancorado em um

jornal. No segundo movimento, dedicamo-nos a pensar, mais fortemente, sobre os aspectos

discursivos da relação entre o que temos chamado de neopentecostalismo e a  Teologia da

Prosperidade, noção sobre a qual nos debruçamos amplamente.

No terceiro capítulo, propomos um breve percurso histórico objetivando perceber o

estado atual da religiosidade, as memórias e as condições que atravessam, enquanto discurso

religioso,  o  nosso  objeto.  Revisitamos  Weber  (1996),  sobretudo  para  refletir  como  se

delineiam noções  como a vocação e  o mérito  para,  posteriormente,  retomar as discussões

sobre memória trazendo à baia as especificidades da religiosidade neopentecostal.

No  quarto  capítulo,  propomos  discutir  questões  especificamente  voltadas  para  a

sexualidade, de modo a perceber os processos de subjetivação (MAGALHÃES & MARIANI,

2010) nas condições históricas e atuais para que se seja sujeito da/na sexualidade. Na primeira

seção, retomamos trabalhos que possibilitaram reflexões importantes sobre os modos de se

significar a sexualidade – e, consequentemente, o gênero pensado em relação à sexualidade –
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a partir  de uma história recente. Na segunda seção, fizemos um breve exercício a fim de

propor  uma  leitura  sobre  o  gênero  e  a  sexualidade  que  fugissem  às  perspectivas

psicologizantes e sociologistas postas em circulação por campos do conhecimento que não

levam em consideração uma abordagem discursiva.

Finalmente,  em  nosso  quinto  capítulo,  procedemos  às  análises  do  nosso  corpus

principal, conforme dito, recortado do jornal  Folha Universal.  Dividido em quatro seções,

iniciamos situando isso a que temos chamado mal dito; logo após situamos algumas questões

acerca  do  nosso  corpus; em  seguida  tecemos  considerações  sobre  o  funcionamento  do

testemunho religioso na produção dos efeitos de evidência que se constituem no jornal; e, por

último,  retomamos um fio discurso baseado na tríade cura/milagre/solução que,  para nós,

concatena as discussões tecidas no interior deste trabalho.

Fazemos, ainda, algumas considerações finais acerca das discussões.

Tendo,  portanto,  introduzido  o  trabalho  que  aqui  se  encontra,  passemos  ao

aprofundamento teórico das discussões.
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1. A ANÁLISE DO DISCURSO DE LINHA FRANCESA

O  homem  sentiu  sempre  –  e  os
poetas frequentemente cantaram –
o  poder  fundador  da  linguagem,
que  instaura  uma  realidade
imaginária,  anima  as  coisas
inertes, faz ver o que ainda não é,
traz de volta o que desapareceu.

Émile Benveniste

1.1 UMA PROPOSTA DE LEITURA 

Este trabalho, conforme dito, se ancora na Análise do Discurso de linha francesa. Esse

aparato teórico-metodológico ao qual estamos nos referindo se constitui na França mediante o

movimento  teórico  iniciado  por  Michel  Pêcheux  (2014  [1969])  e,  posteriormente,

desenvolvido na  própria  França  e  no  Brasil  por  diversos  pesquisadores.  Trata-se  de  uma

disciplina que,  tal  como outras,  surge diante  de um incômodo dentro de um determinado

campo teórico  em decorrência  da  conjuntura  específica  que  caracterizava  esse  campo.  O

campo  do  qual  falamos  é  a  Linguística  (mais  especificamente  de  tendências  que  se

desenvolveram a partir do advento da Linguística como a Análise de Conteúdo) e, de uma

forma mais abrangente, as ciências humanas e sociais que tinham a Linguística como ciência

piloto. 

Esse incômodo, em grande parte, decorre da forma como se teorizava esse objeto que

é a língua. De acordo com Pêcheux: 

[…] estudar uma língua era, na maior parte das vezes, estudar textos, e colocar a seu
respeito  questões  de natureza  variada provenientes,  ao  mesmo tempo,  da  prática
escolar que ainda é chamada de compreensão de texto, e da atividade do gramático
sob modalidades normativas ou descritivas. (PÊCHEUX, 2014 [1969], p. 59)

A prática da linguística era voltada, portanto, para um certo fazer de compreensão de

texto que acreditava encontrar um sentido preciso nesse agrupamento de palavras, frases e

orações fechado nele mesmo. Ou seja, era uma busca pelo conteúdo. É nessa prática que a

Análise do Discurso intervém provocando o já citado incômodo teórico. Incomodar, para nós,

é produzir um desconforto no pensar teoricamente, um deslocamento do modus operandis de

fazer ciência. E a Análise do Discurso produz o tal desconforto com maestria. Nas palavras de
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Mariani (1996):

A AD se propõe a discutir e a definir a linguagem e a natureza da relação que se
estabelece  com  a  exterioridade,  tendo  em  vista  seu  objetivo  principal  de
compreender os modos de determinação histórica dos processos de produção dos
sentidos na perspectiva de uma semântica de cunho materialista. (MARIANI, 1996,
p. 21)

Isso significa um rompimento expressivo no modo como vinha sendo considerada a

questão da linguagem no contexto das ciências, já que, de acordo com a Análise do Discurso,

para  pensar  o  processo  de  produção  do  sentido  é  necessário  mobilizar,  além  da  língua,

também a  história  e  há,  ainda,  a  necessidade  de  se  repensar  o  sujeito  para  que  ele  seja

percebido não em sua consciência plena, mas de um outro lugar. É desse modo, ainda de

acordo com autora, que acrescentamos que

[…] o fundador da AD, Michel Pêcheux, propôs articular três regiões do saber: o
materialismo  histórico,  enquanto  teoria  das  formações  sociais  e  suas
transformações;  a  linguística,  enquanto  teoria  dos  processos  não  subjetivos  de
enunciação e a teoria do discurso, como teoria histórica dos processos semânticos.
Essas três regiões, ainda de acordo com Pêcheux, são atravessadas e articuladas por
uma teoria da subjetividade de natureza psicanalítica. (MARIANI, 1996, p. 22-23)

Há uma articulação, portanto, que resulta em uma semântica de cunho materialista em

que se imbricam a história e a língua sendo atravessadas pelo funcionamento do inconsciente.

Diante  disso,  devemos  ressaltar,  no  entanto,  que  a  Análise  do  Discurso  não  visa

trabalhar essas regiões do conhecimento sobrepondo uma disciplina à outra.  Apesar de se

caracterizar  por  seu  trabalho  na  materialidade  que  se  inscreve  na  língua,  não  pensa  a

Linguística  como  carro-chefe  de  seu  formulado  teórico,  aplicando  conceitos  de  outros

domínios em seu objeto de forma a simplesmente utilizá-los.

Para refletir um pouco sobre isso, permitamos uma comparação, por exemplo, com o

grafite  que,  outrora,  apresentara-se  como  uma  tecnologia  transformadora  à  medida  que

permitia grafar os símbolos em superfícies diversas. Todavia, seria improdutivo pensar hoje

que um lápis, enquanto a estrutura de grafite mais corriqueira atualmente, seria adequado para

se  assinar  um  documento  de  posse  de  terras  em  um  cartório.  Teve  de  ocorrer  um

deslocamento, uma reterritorialização da ideia que moveu a emergência do grafite como tal,

grafando símbolos, para que seu funcionamento estivesse plenamente de acordo com o que se

espera dele e do que se necessita mediante o ato da assinatura. A Análise do Discurso, então,

desloca conceitos de terrenos para constituir suas noções fundamentais.
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Aliás, deslocar terrenos para pensar seu objeto é uma característica basilar da Análise

do  Discurso,  em grande  parte  por  se  constituir  no  entremeio  dos  domínios  teóricos  que

mobiliza. De acordo com Mariani (1997), “Por refletir no entremeio das ciências humanas e

sociais, a AD provoca uma permanente reterritorialização de conceitos ligados às teorias da

linguagem e da ideologia.” (MARIANI, 1997, p. 34). E a autora prossegue:

Entendemos por reterritorializar, aqui, o gesto que Pêcheux, no intuito de promover
uma ruptura no campo dessas ciências, provoca ao deslocar criticamente as seguintes
noções: 1) linguagem vista como instrumento de comunicação de informações; 2)
sujeito como indivíduo (do modo como a sociologia e/ou a psicologia descrevem); 3)
ideologia como ocultação ou máscara (que seria responsável pela perpetuação da
dominação  de  uma  classe  sobre  a  outra,  de  acordo  com  uma  certa  leitura  de
Althusser); e 4) sentido ligado às condições de verdade (conforme a semântica lógica
sempre prescreveu.” (MARIANI, 1997, p. 34)

É desse gesto de reterritorialização que surge a possibilidade de diálogo entre noções,

a princípio, distantes, mas que, mediante a movimento de aproximação teórica que teve como

resultado a tríplice aliança (Linguística, Marxismo, Psicanálise), puderam ser mobilizadas em

um só aparato teórico-metodológico.

Constitui-se,  desse modo, a possibilidade de se pensar a linguagem por uma outra

perspectiva  que  não  se  quer  fechada  e  concluída,  à  medida  que  não  se  reivindica  como

completa  ou totalizadora.  É  graças  a  essa  incompletude  confessada,  aliás,  que  é  possível

conceber a língua considerando o seu real, sem deixar, no entanto, de perceber sua relação

com o simbólico. De acordo com Orlandi:

Em uma proposta em que o político e o simbólico se confrontam, essa nova forma de
conhecimento coloca questões para a Linguística, interpelando-a pela historicidade
que  ela  apaga,  do  mesmo  modo  que  coloca  questões  para  as  Ciências  Sociais,
interrogando a transparência  da  linguagem sobre  a qual  elas  se assentam. Dessa
maneira, os estudos discursivos visam pensar o sentido dimensionado no tempo e no
espaço das práticas do homem, descentrando a noção de sujeito e relativizando a
autonomia do objeto da Linguística. (ORLANDI, 2013, p. 16)

O  reconhecimento  da  incompletude  e  a  relativização  da  autonomia  do  sujeito  se

devem ao fato de que Pêcheux relê o sujeito enquanto objeto da Psicanálise para pensá-lo no

discurso.  É  desse  gesto  de  reterritorialização  que  se  apresentam  noções  como  o  real,  o

simbólico e o imaginário.

O real, o simbólico e o imaginário podem ser compreendidos, na conceituação da

Análise do Discurso de Michel Pêcheux, como instâncias que afetam a maneira de se pensar a

própria linguagem. A partir de uma certa leitura, é possível aproximar o funcionamento dessas
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instâncias ao que se pretende no âmbito da psicanálise lacaniana. Tratam-se, dessa forma, de

noções que buscam dar conta daquilo que escapa à língua, ao sujeito e à história e, ao mesmo

tempo, de como isso que escapa produz efeitos. Todavia, diferentemente da Psicanálise, essas

noções na AD tem peculiaridades no que se refere ao seu funcionamento.

A Análise do Discurso, através de seus principais teóricos, defende que a crise na

qual a Linguística se insere em muito se deve ao logicismo e ao sociologismo que na Análise

do Discurso são trabalhados enquanto elementos contraditórios (Pêcheux, 1995 [1975]). Para

a formulação de tal crítica aos pressupostos da Linguística “não podemos pois levar em conta

só a história da Linguística, temos de levar igualmente em conta o que chamamos filosofia

espontânea dos linguistas, que explica que se perpetuem certas contradições, mesmo se de

forma transformada.” (GADET & PÊCHEUX, 2014 [1969], p. 296). A respeito desse modo

de operar, Pêcheux destaca três tendências, combinadas ou subordinadas umas às outras, pelas

quais a Linguística se apresenta:

1.  A  tendência  formalista-logicista,  hoje  essencialmente  organizada  na  escola
Chomskyana, enquanto desenvolvimento crítico do estruturalismo linguístico através
das  teorias  “gerativas”.  Essa  tendência  pode  encontrar  um  aval  filosófico  nos
trabalhos da escola de Port-Royal […]
2. A tendência histórica, formada desde o século XIX enquanto linguística histórica
(F. Brunot, A. Meillet), desembocando hoje em teorias da variação e da mudança
linguísticas […]
3. Enfim uma última tendência, que se poderia chamar “linguística da fala” (ou da
enunciação, da “performance”, da “mensagem”, do texto, do “discurso”, etc.), em
que se reativam certas preocupações da Retórica e da Poética, através da crítica do
primado linguístico da comunicação. Essa tendência desemboca em uma linguística
do estilo como desvio, transgressão, ruptura, etc., e sobre uma linguística do diálogo
como jogo de confrontação. (PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 21)

Apontando a contradição que se estabelece entre essas tendências e as repercussões

que se constituem no interior do fazer teórico das disciplinas que as teorizam, o autor aponta

para  a  compreensão  de  que  a  Análise  do  Discurso  não  se  constitui  como  uma  “quarta

tendência”. De outra forma, trabalha nas/as contradições que se apresentam se inscrevendo

nessa conjuntura teórica de forma crítica. 

Tal crítica advém, em grande medida, da forma como aquilo que é inapreensível é

mobilizado na teoria para se compreender o funcionamento do sujeito, da língua e da história

na linguagem. Pêcheux, ao questionar a origem da divisão das línguas através do mito de

Babel diz que “o mito apresenta a divisão das línguas coincidindo com o começo do Estado,

do direito, das ciências e do prazer sexual... logo, com o começo de um impossível retorno ao

paraíso perdido, contemporâneo mesmo dessa perda” (PÊCHEUX, 2010 [1981], p. 19)
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Desse modo, ao ter  como objeto a língua como um sistema, a Linguística se viu

diante do dilema de ter que se debruçar também sobre as línguas naturais, ou seja, se debruçar

sobre a divisão. Isso, consequentemente, ao colocar um problema, aguça o sujeito mediante a

ilusão de uma busca pela origem e, mais do que isso, pela completude. 

Todavia, na busca pela origem, por exemplo, havia o interesse em se compreender o

funcionamento da história na língua. O corte saussureano, entendido aqui como a leitura feita

do Curso de Linguística Geral de Saussure (1916), pelos linguistas da época, intervém nessa

busca e a linguística moderna direciona a perspectiva teórica que lhe interessa indicando um

desinteresse por questões externas à língua.

Dessa forma, Pêcheux (2015 [1983]) ao pensar a inserção do sujeito na linguagem, e

percebendo  o  funcionamento  de  algo  que  foge  à  estabilidade  da  interpretação,  põe  em

circulação  a  ideia  de  que  há  “um  real  constitutivamente  estranho  à  univocidade  lógica”

(PÊCHEUX, 2015 [1983], p. 43). O impossível de que fala Pêcheux (2010 [1981]) e que

comentamos anteriormente é da ordem disso que escapa à tentativa do sujeito de depreender

em suas ilusões referenciais. Esse impossível, no funcionamento da língua, intervém como

“um saber que não se transmite,  não se aprende,  não se ensina,  e que,  no entanto,  existe

produzindo efeitos” (PÊCHEUX, 2015 [1983], p. 43).

Diante  do  funcionamento  dessas  instâncias  que  (des)estalibizam  o  entendimento

sobre a língua, sobre a história e sobre o sujeito, é possível pensar, por exemplo, a produção

dos sentidos, a leitura, e a interpretação através do trabalho simbólico. 

Na esfera do simbólico é possível observar, por exemplo, as margens e limites que se

constituem a partir da forma como a linguagem se coloca. O simbólico, então, é a instância

que dá bordas, que possibilita a significação.  Desse modo, nas palavras de Pêcheux (2015

[1983]), trata-se de

Restituir algo do trabalho específico da letra, do símbolo, do vestígio, era começar a
abrir uma falha no bloco compacto das pedagogias, das tecnologias (industriais e
bio-médicas), dos humanismos moralizantes ou religiosos: era colocar em questão
essa  articulação  dual  do  biológico  com  o  social  (excluindo  o  simbólico  e  o
significante) […] (PÊCHEUX, 2015 [1983], p. 45)

Tal  restituição  do  trabalho  específico  disso  que  é  simbolizável  e,  dessa  forma,

possibilita  atribuir-se  significação,  demanda  da  pesquisa  em  linguagem  “[...]”  construir

procedimentos (modos de interrogação de dados e formas de raciocínio) capazes de abordar

explicitamente o fato linguístico do equívoco como fator estrutural implicado pela ordem do
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simbólico.” (PÊCHEUX, 2015 [1983], p. 51)

Partindo do que é posto sobre o simbólico, e sabendo que há ainda uma questão de

interpretação  colocada  nessa  discussão,  recorremos  ao  trabalho  desenvolvido  por  Mariani

(1996) tratando sobre os processos de significação envolvendo o comunismo e os comunistas

na mídia para compreender o funcionamento dessa outra instância que é o imaginário. De

acordo com a autora: “O imaginário é, então, esse dizer já colocado interdiscursivamente,

uma espécie de 'reservatório' de sentidos para o sujeito. Mas nessa relação do sujeito com o

dizível,  o imaginário atua na ilusão subjetiva que o faz ser a origem e a fonte do dizer.”

(MARIANI, 1996, p. 33)

Em  outro  trabalho,  Mariani  (2003),  ao  investigar  a  questão  do  “imaginário

linguístico” que aparece na obra de Pêcheux (1995 [1975]) diz que “o imaginário linguístico é

o lugar onde se constitui […] a rede de paráfrases e reformulações características de uma

formação discursiva”. (MARIANI, op. cit., p. 56)

Antes de entendermos, por definição, o conceito de formação discursiva mencionado

pela autora,  é necessário refletir  sobre a relação entre ideologia,  discurso e língua e mais

especificamente compreendendo que é na língua que se inscrevem os processos discursivos

que apontam para um determinado funcionamento da ideologia.

Pêcheux  (1995  [1975])  demonstra  que  o  funcionamento  da  ideologia,  por  estar

submetido aos elementos que compõem uma determinada formação social, pode possibilitar a

produção dos sentidos de diferentes formas a depender da formação ideológica em que se

inscreve. 

Orlandi  (2013),  instaurando  uma  ressignificação  do  termo  ideologia  a  partir  da

consideração da linguagem, propõe que “[...]  a  ideologia não é  ocultação mas função da

relação necessária entre linguagem e mundo” (ORLANDI, 2013, p. 47). É desse modo, que

temos considerado que,  no que tange à relação com a língua – e  mais  especificamente a

inscrição de algo nela –, “as palavras recebem seus sentidos de formações discursivas em suas

relações” (ORLANDI, 2013, p. 47).

A partir  disso,  torna-se possível pensar um sentido dividido e um não imperativo

semântico, já que é pelo funcionamento da ideologia e pela relação entre diferentes formações

discursivas  que  um  determinado  enunciado  ganhará  espessura  sendo  significado  de  uma

forma e não de outra. 

Orlandi,  retomando  Pêcheux,  e  considerando  que,  tal  como  o  inconsciente,  a
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ideologia se nos apresenta como uma estrutura-funcionamento, propõe que 

[...]  sua característica comum é a de dissimular sua existência no interior de seu
próprio  funcionamento,  produzindo  um  tecido  de  evidências  “subjetivas”,
entendendo-se  “subjetivas”  não  como “aquelas  que  afetam o  sujeito”  mas,  mais
fortemente, como “nas quais se constitui o sujeito”. (ORLANDI, 2013, p. 46)

É desse modo,  que se justifica o aporte  da Análise do Discurso como uma teoria

materialista do discurso, já que é a partir disso que se torna possível “[...] trabalhar esse efeito

de evidência dos sujeitos e também a dos sentidos.” (ORLANDI, op. cit., p. 46)

A relação, portanto, entre língua, discurso e ideologia comparece como sendo de uma

ordem simbólica. Tal como propõe Orlandi (2013),

A relação da ordem simbólica com o mundo se faz de tal modo que, para que haja
sentido […] é preciso que a língua como um sistema sintático passível de jogo – de
equívoco,  sujeito  a  falhas  –  se  inscreva  na  história.  Essa  inscrição  dos  efeitos
linguísticos materiais na história é que é a discursividade. (ORLANDI, 2013, p. 47)

Há, a partir  disso,  uma questão importante trazida por Pêcheux (1995 [1975]) no

tocante  à  diferenciação  entre  Ideologia  e  ideologias.  O  autor,  retomando  Althusser  e

prosseguindo  em  sua  discussão,  diz  que  “[...]  enquanto  'as  ideologias  tem  uma  história

própria', uma vez que elas tem existência histórica e concreta, 'a Ideologia em geral não tem

história', na medida em que ela se caracteriza por  'uma estrutura e um funcionamento tais que

fazem dela uma realidade não-histórica [...]'” (PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 151). Dessa forma,

a  Ideologia  se  configura  como  a  instância  responsável  pelo  assujeitamento,  enquanto  as

ideologias são as inscrições históricas das práticas. 

Compreende-se, então por que em sua materialidade concreta, a instância ideológica
existe sob a forma de formações ideológicas [..] 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' – seu sentido
[...] (PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 145) 

As formações ideológicas são, portanto,  compreendidas como regiões nas quais a

Ideologia de forma geral se divide como matriz de sentidos.

De  acordo  com  Pêcheux  (1995  [1975]),  a  formação  discursiva  é  uma  noção

importante  para  compreender  o  processo  de  produção  dos  sentidos,  o  autor  a  define  da

seguinte  forma:  “Chamaremos,  então,  formação  discursiva  aquilo  que,  numa  formação

ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo
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espaço da luta  de classes,  determina o que pode e  deve ser  dito  [...]”  (PÊCHEUX, 1995

[1975], p. 160). 

É, também, através dessa noção que podemos compreender que “as palavras falam

com outras palavras. Toda palavra é sempre parte de um discurso. E todo discurso se delineia

na relação com outros: dizeres presentes e dizeres que se alojam na memória.” (ORLANDI,

2013. p. 43). Chegar a essa compreensão da relação entre os dizeres é possível pois “uma FD

não é um espaço estrutural fechado, pois é constitutivamente 'invadida'  por elementos que

vem de outro lugar (isto é, de outras FD) que se repetem nela fornecendo-lhes suas evidências

discursivas  fundamentais  (por  exemplo,  sob  a  forma  de  'pré-construídos'  e  de  'discursos

transversos')” (PÊCHEUX,  2015 [1983], p. 31).

Dessa  forma,  o  funcionamento  dessas  noções  na  teoria  de  Pêcheux  possibilita

perceber  no acontecimento da linguagem aquilo que (se)  faz intervir.  Além do sujeito  de

natureza psicanalítica sabidamente operando com intervenção de um real que é da ordem do

inconsciente,  Pêcheux  (2015  [1983])  –  em  seu  trabalho  O  Discurso:  estrutura  ou

acontecimento – pensa também naquilo que é próprio da incompletude da língua em sua

utilização, o que torna suscetível e frequente na língua o equívoco e, também, naquilo que fica

apagado na história, mas que funciona e ressurge na produção dos sentidos sendo próprio

dessa relação a ocorrência da contradição.

Pêcheux,  relendo Ler  o  Capital destaca:  “foi  somente  a  partir  de  Freud  que

começamos a suspeitar o que significa (veut-dire) escutar; e, por conseguinte, o que significa

calar (ou manter-se calado); que esse 'significado' (vouloir-dire) de falar e escutar revela, sob

a  inocência  do dizer  e  do ouvir,  as  profundezas  especificáveis  de um nível  escondido,  o

'significado' do discurso do inconsciente – aquele nível cujos efeitos e condições formais são

pensados pela linguística moderna”. (ALTHUSSER, 1974 apud PÊCHEUX, 2014 [1969], p.

94).

A Análise  do  Discurso  de  Pêcheux  diferencia-se  fortemente,  portanto,  de  outras

disciplinas que se autodenominam análises do discurso. Isso porque se leva em consideração a

possibilidade do ritual ideológico falhar, não acreditando que os sujeitos em suas posições são

meros  fantoches  em  suas  formações  sociais.  Aliás,  se  por  um  lado  trabalha-se  nesse

dispositivo teórico com a noção de sujeito psicanalítico interpelado pelo inconsciente,  por

outro lado há também a interpelação pela ideologia, que vem pela história. De acordo com

Gadet (1990):
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[…] a AD é concebida como um dispositivo que coloca em relação, sob uma forma
mais  complexa  do  que  o  suporia  uma  simples  covariação,  o  campo  da  língua
(suscetível  de  ser  estudada  pela  linguística  em sua  forma  plena)  e  o  campo  da
sociedade apreendida pela história (nos termos das relações de força e de dominação
ideológica). (GADET, 1990, p. 8)

É desse modo que se colocam em relação a língua,  a história e o sujeito,  estando

possível a percepção dessa imbricação nos processos discursivos que se produzem. 

À  luz  do  que  discutimos  até  aqui,  a  respeito  da  interpelação,  é  necessário  não

compreender a ideologia e o inconsciente, embora ambos afetem o sujeito, como categorias

afins ou conjuntas. É necessário ressaltar que “[...] a ordem do inconsciente não coincide com

a da ideologia, o recalque não se identifica nem com o assujeitamento nem com a repressão,

mas  isso  não  significa  que  a  ideologia  deva  ser  pensada  sem referências  ao  registro  do

inconsciente.” (PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 301) 

Outro elemento fundamental para se compreender a relação dos sujeitos e dos sentidos

–  e  sua  constituição  mútua  tal  como  propõe  Orlandi  (2013)  –  é  o  esquecimento.  Os

esquecimentos  são  importantes  pela  relação  que  se  estabelece  com  a  memória  e,

principalmente, por se constituírem como formas de construção de um dispositivo teórico. É,

também, através dos esquecimentos que se torna possível vislumbrar vestígios da interpelação

do  sujeito.  Orlandi  (2013)  relendo  Pêcheux  (1995  [1975])  diz  que  há  duas  formas  de

esquecimento: um da ordem da enunciação e outro da instância do inconsciente.

Ainda sobre a relação com o materialismo histórico dialético, retorna-se, a partir de

Pêcheux,  a Althusser na constatação de que “[...]  não há produção possível sem que seja

assegurada a reprodução das condições materiais da produção: a reprodução dos meios de

produção” (1998 [1974], p. 13). Pêcheux, ainda retomando o autor, ao comentar os Aparelhos

Ideológicos  de  Estado,  ressalta  que  “as  ideologias  não  são  feitas  de  'ideias'  mas  de

práticas”(PÊCHEUX,  1995  [1975],  p.  144).  As  práticas,  portanto,  determinam  o

funcionamento das ideologias através de sua inscrição material, o que, por sua vez, está ligado

aos  processos  de  produção  dos  sentidos.  Ao  tocarmos  na  produção  dos  sentidos  em sua

materialidade, refletimos também as determinações advindas as relações de reprodução em

uma determinada formação social.

Pêcheux parte da releitura feita por Althusser para pensar a produção dos sentidos, e a

noção de ideologia vem, sobretudo, fornecer elementos para teorizar a respeito da questão da

interpelação ideológica.
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É a ideologia que fornece as evidências pelas quais 'todo mundo sabe' o que é um
soldado,  um operário,  um patrão,  uma  fábrica,  uma  greve,  etc..  evidências  que
fazem com que uma palavra ou enunciado 'queiram dizer o que realmente dizem' e
que mascaram, assim, sob a 'transparência da linguagem' aquele que chamaremos o
caráter  material  do  sentido  das  palavras  e  dos  enunciados.  (PÊCHEUX,  1995
[1975], p. 160).

É sobre  as  evidências,  portanto,  que  a  Análise  do  Discurso  busca  se  deter.  Mais

especificamente  é  na  crítica  das  evidências  dos  sentidos  que  estão  postos,  ou  seja,  uma

“crítica à afirmação do óbvio8”.

Compreendemos, dessa maneira, que o discurso é o ponto em que se torna possível a

captura dos vestígios que demonstram o funcionamento da ideologia.  “Partindo da ideia de

que  a  materialidade  específica  da  ideologia  é  o  discurso  e  a  materialidade  específica  do

discurso é a língua, [a AD] trabalha a relação língua-discurso-ideologia.” (ORLANDI, 2013,

p. 17). 

Isso  se  dá,  pois  é  possível  depreender  os  processos  discursivos  na  materialidade

linguística, e esses processos, por sua vez, podem indicar vestígios da inscrição dos sentidos

nessa  materialidade,  permitindo  vir  à  tona  um processo  de  significação  que  se  constitui

através da história. A ideologia, nesse sentido, é a matriz que possibilita a interpretação e

também a constituição dos sentidos.

É a partir dessa imbricação teórica que se postula a definição que Michel Pêcheux

formula,  em  seu  trabalho  a  Análise  Automática  do  Discurso (AAD-69),  tendo  como

pressuposto teórico central da teoria, a noção de  discurso como “efeitos de sentidos (e não

transmissão  de  informação)  entre  os  interlocutores”  (PECHÊUX,  2014  [1969],  p.  82).

Orlandi, relendo Pêcheux (1995 [1975]), diz que “essa relação se complementa com o fato de

que […] não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado

em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz sentido” (ORLANDI, 2013, p. 17)

Desse  modo,  podemos  nos  assegurar  de  que“[...]  diferentemente  da  análise  de

conteúdo, a Análise do Discurso considera que a linguagem não é transparente. Desse modo

ela não procura atravessar o texto para encontrar um sentido do outro lado. A questão que ela

coloca é: como este texto significa?” (ORLANDI, 2013, p. 18). 

Há, nesse movimento, um deslocamento importante que particulariza a AD em relação

a outras disciplinas de interpretação. Em vez de perguntar “o quê” determinado texto diz, a

AD está preocupada em “como” determinado texto funciona enquanto objeto simbólico, ou

8 Para fazer menção ao subtítulo da tradução brasileira de Les vérites de La Palice  (PÊCHEUX, 1975)
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seja “[...] a Análise do Discurso visa a compreensão de como um objeto simbólico produz

sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos.” (ORLANDI, 2013, p.

26)

Sendo  assim,  a  mobilização  da  Análise  do  Discurso  como  aparato  teórico  torna

possível que o analista proceda de outro modo em sua leitura. Isso se dá na medida em que a

teoria possibilita olhar o ponto onde a resistência muda a lógica dos sentidos produzindo uma

quebra na ordem do que parecia estabilizado. Isso está intrinsecamente ligado à noção de

leitura que, por sua vez, não se restringe aos textos como conglomerados de letras, sílabas e

palavras, mas como objetos simbólicos passíveis de serem interpretados, de serem lidos.

É a partir disso que, a seguir – e durante este trabalho – descrevemos o dispositivo

analítico que nos permitiu propor um mecanismo de leitura para os diferentes modos de se

significar o gênero e a sexualidade no jornal Folha Universal, da Igreja Universal.

1.2 DISPOSITIVO ANALÍTICO

Perceber  o  funcionamento  discursivo  das  maneiras  de  se  dizer  o  gênero  e  a

sexualidade nas páginas do jornal  Folha Universal  da  Igreja Universal do Reino de Deus,

propondo um dispositivo de interpretação que demonstrasse o modo de operar da maquinaria

discursiva da religiosidade neopentecostal foi, entre outros, um dos objetivos desta pesquisa.

Colocamo-nos, a partir desse objetivo, a observar a prática discursiva do jornal e a

forma  pela  qual  se  engendram  práticas  de  leitura  do  que  ali  se  apresenta  como  objeto

simbólico,  atravessado,  ao  mesmo  tempo,  pelo  jornalístico,  pelo  religioso  e,  ainda,  por

memórias advindas de outros domínios do saber.

Ao  adotarmos  uma  investigação  de  caráter  discursivo,  na  esteira  da  forma  como

procedeu Mariani (1996), rejeitamos fortemente fazer uma análise do que se diz no jornal

Folha Universal, “permanecendo na ingenuidade de uma análise de caráter conteudístico –

com sua pergunta básica: 'o que o jornal quis dizer com isto?'” (MARIANI, 1996, p. 50)

De outro modo, objetivamos uma pesquisa que retomasse, de forma crítica, algumas

análises históricas e psicanalíticas no que se refere ao nosso objeto, pensando, principalmente,

as implicações para um modo atual do processo de subjetivação e interpretação tanto da mídia

impressa neopentecostal  quanto  do  sujeito/fiel/leitor  inscrito  em uma formação discursiva

religiosa.
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Assim, pela materialidade linguística do jornal, descrevemos e interpretamos o modo

de  semantizar  o  gênero  e  a  sexualidade,  que  aqui  chamamos  desviantes,  para  um leitor

específico: aquele sujeito possível de compor o projeto de evangelização da igreja e que, por

sua vez, sofre uma angústia imaginariamente projetada na/para sua sexualidade.

Para  entrar  no  processo  discursivo  que  neste  trabalho  apresentamos  e  visando  a

construção de tal dispositivo de interpretação, consideramos como procedimentos

[…] colocar o dito em relação ao não dito, o que o sujeito diz em um lugar com o
que é dito em outro lugar, o que é dito de um modo com o que é dito de outro,
procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo que ele não diz mas que constitui
igualmente o sentido de suas palavras. (ORLANDI, 2013, p. 59)

De acordo com o que aponta Orlandi, é preciso levar em conta nas análises o efeito

metafórico  enquanto  “uma  palavra  por  outra”  tal  como  define  Pêcheux  (2014  [1969).

Objetiva-se, com isso, perceber pelas famílias parafrásticas – o regime de paráfrases que se

constitui  paralelamente  ao  que  é  dito  pelo  sujeito  afetado  pelo  esquecimento  número  2

(ORLANDI,  2013)  –  a  forma  como  o  que  não  foi  dito  significa  naquilo  que  é  dito,

possibilitando um procedimento de indagação: e se fosse dito de outra forma?

É dessa forma que trabalhamos a partir dos enunciados do jornal, compreendendo que

“Todo enunciado, dirá M. Pêcheux […], é linguisticamente descritível como uma série de

pontos  de  deriva  possível  oferecendo  lugar  à  interpretação.  Ele  é  sempre  suscetível  de

ser/tornar-se outro.”(ORLANDI, 2013, p. 59). Orientados dessa forma, foi possível tensionar

a  formação  discursiva  em  que  está  inserido  o  jornal  com  outras  formações  discursivas

antagonicamente  posicionadas,  objetivando perceber  a  divisão  dos  sentidos  colocada  pelo

político na linguagem sob o trabalho da ideologia.

Tendo isso em vista, e colocada a questão de que o sentido possivelmente produzido

na relação entre jornal e leitor não é único, buscamos empreender vertentes de leitura que

demonstrassem, para além do funcionamento discursivo engendrado pelo jornal, também a

possibilidade de um sentido outro. Desse modo, passamos a descrever os procedimentos:

1º.  Fizemos  um  levantamento  nas  edições  de  jornal  Folha  Universal estabelecendo  um

primeiro corte temporal de um ano. Tal corte se justifica pela necessidade de delimitação

exigida por um trabalho científico deste formato, e se legitima na medida em que, para a

Análise  do  Discurso,  mais  interessa  uma  análise  exaustiva  verticalmente  do  que

horizontalmente. Tal como afirma Orlandi (2013):
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Não se objetiva, nessa forma de análise, a exaustividade que chamamos horizontal,
ou  seja,  em extensão,  nem a  completude  em relação  ao  objeto  empírico.  Ele  é
inesgotável. Isto porque, por definição, todo discurso se estabelece na relação com
um discurso anterior e aponta para outro. Não há discurso fechado em si mesmo mas
um processo  discursivo  do qual  se  podem recortar  e  analisar  estados  diferentes.
(ORLANDI, 2013, p. 62)

Dessa forma, catalogamos 56 edições do jornal, postos em circulação durante todo o

ano de 2016, e  procedemos a  uma leitura crítica que permitisse perceber  os mecanismos

básicos de funcionamento do discurso do jornal. Desse modo, “começamos por observar o

modo de construção, a estruturação, o modo de circulação e os diferentes gestos de leitura que

constituem  os  sentidos  do  texto  submetido  à  análise.  (ORLANDI,  2013,  p.  67).  Tal

procedimento foi fundamental para o que pretendíamos em nossa pesquisa. 

Nesse primeiro momento de tratamento do objeto, percebemos que a forma como o

jornal  se  apresentava  atuava  fortemente  no  modo  como  se  constituíam  as  leituras

hegemônicas que eram/são feitas de seus textos.

Por  isso,  a partir  dos textos  das  edições do jornal,  preparamo-nos para o segundo

momento de construção do corpus: a separação temática.

2º. A partir  da leitura das edições de 2016, procedemos a outro momento de delimitação:

separar, pelo temas que nos interessam, as edições do jornal nas quais os sentidos sobre tal

tema se materializavam.

Nosso  tema,  como já  mencionamos,  versa  sobre  a  sexualidade  e  sobre  o  gênero,

principalmente  quando  eles  funcionam  imbricados  um  ao  outro.  Isto  é,  quando

discursivamente  a  sexualidade  significa  no  gênero  e  o  gênero  significa  na  sexualidade.9

Salientamos, ainda, que nosso trabalho incidirá não sobre qualquer manifestação do gênero ou

da sexualidade, mas aqueles lidos como desviantes em nossa formação social.

Paralelamente  às  questões  de  sexualidade,  algumas  outras  se  colocaram.  A saber:

como tal tema é significado no lugar da diferença, consideramos também os dizeres sobre a

diferença em nossa análise. A diferença, portanto, apresentou-se, conforme demonstramos em

análise, como um elemento contraditório.

Separamos,  portanto,  diferentes  textos  de  7  das  edições  analisadas  em  que

compareciam, de algum e qualquer modo, dizeres sobre o gênero a sexualidade.

Ao trabalharmos com a noção de textos, estamos compreendendo-o não como unidade

9 Trataremos sobre as questões teóricas de gênero e sexualidade no capítulo 4.
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de significação, mas como unidade de trabalho do analista. Dessa forma, o texto se caracteriza

como “[...] processo de significação em que entram os elementos do contexto situacional”

(ORLANDI, 1984, p. 14)

Todavia, tal como afirma Orlandi (2013), “um texto é só uma peça de linguagem de

um processo discursivo bem mais abrangente e é assim que deve ser considerado. Ele é um

exemplar do discurso. (ORLANDI, 2013, p. 72). E, nesse sentido, compreendemos que “[…]

o que interessa não é a organização linguística do texto, mas como o texto organiza a relação

da língua com a história no trabalho significante do sujeito em sua relação com o mundo.”

(ORLANDI, 2013, p. 69)

Na perspectiva da Análise do Discurso, foi-nos possível considerar o texto em sua

dispersão.  A  dispersão,  aliás,  é  uma  categoria  preciosa  para  este  trabalho,  como

demonstraremos na construção daquilo que temos compreendido como mal dito.

Foi, portanto, tendo em vista essa noção de dispersão incidindo sobre o texto como

uma unidade linguística que procedemos ao terceiro momento de tratamento do  corpus: o

recorte das sequências discursivas.

3º. A partir  dos textos selecionados no momento de delimitação temática,  dedicamo-nos a

selecionar  as  sequências  discursivas  que,  de  fato,  seriam  analisadas  em  nosso  capítulo

principal.

A noção de recorte nos é importante, à medida que, tal como afirma Orlandi (1984), os

limites entre o dizer e o não-dizer são fugidios. Isso, para nós, entre outras coisas, quer dizer

que trabalhar no espaço das sequências discursivas, doravante SD, permite perceber sutilezas

da inscrição dos sentidos, por um processo discursivo em curso, na/pela ordem da língua.

Desse modo, visando superar uma análise de distribuição de segmentos deslocando-

nos para uma análise que levasse em conta a relação das partes que constituem isso a que

chamamos texto com um seu todo – virtualmente possível –, temos o recorte enquanto “uma

unidade  discursiva”.  (ORLANDI,  1984,  p.  14).  Isto  é,  “fragmentos  correlacionados  de

linguagem-e-situação.  Assim,  um  recorte  é  um  fragmento  de  uma  situação  discursiva”.

(ibidem, p. 14).

Obedecendo a esses critérios, procedemos a recortes dos textos que possibilitavam

perceber o modo como se inscreviam, pela história e na tensão com a ordem da língua, os

sentidos sobre as sexualidades desviantes.
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Para  nós,  tal  método  permitiu  a  entrada  no  processo  discursivo  a  partir  de

determinadas  palavras  –  ou  conjunto  de  palavras  –  que  remetiam ao  que  em uma outra

formação discursiva poderia ser compreendida como uma relação gay, lésbica ou bissexual.

Ou, ainda, para algo que poderia ser lido como uma possível manifestação de transexualidade,

enquanto identidade/identificação.

Pelo efeito que se produz a partir dos lugares que ocupam tais palavras na ordem da

língua, buscamos demonstrar que o lugar ali ocupado poderia ser preenchido de outra forma.

Assim como, também, de um modo de dizer, para outro modo de dizer, diferenças se instalam

naquilo  que  parecia  igual,  possibilitando  uma  deriva.  Isso  é  possível  graças  ao  “efeito

metafórico, o deslize – próprio da ordem do simbólico – [que] é lugar da interpretação, da

ideologia, da historicidade.” (ORLANDI, 2013, p. 80, colchetes nossos).

Temos posto em questão a  palavra pois, tal como pressupõe a Análise do Discurso,

“[…] as palavras refletem sentidos de discursos já realizados, imaginados ou possíveis.  É

desse modo que a história se faz presente na língua. (ORLANDI, 2013, p. 67). E isso nos é

caro  porque  “[…]  uma  mesma  palavra,  na  mesma  língua,  significa  diferentemente,

dependendo da posição  do sujeito  e  da inscrição  do que diz  em uma ou outra  formação

discursiva.” (ORLANDI, 2013, p. 60).

Dessa  forma,  adentramos  o  processo  discursivo  do  jornal,  para  descrevê-lo  e

interpretá-lo levando em conta os objetivos que já mencionamos.

Adotar um procedimento de análise com sequências discursivas, possibilita escapar de

uma análise que se detenha puramente sobre os aspectos linguísticos, isso, considerando que

“[…] a análise de discurso visa compreender como um objeto simbólico produz sentidos. A

transformação da superfície  linguística em objeto discursivo é o primeiro passo para essa

compreensão.” (ORLANDI, 2013, p. 66)

Conforme Orlandi (2013), 

Há  uma  passagem  inicial  fundamental  que  é  a  que  se  faz  entre  a  superfície
linguística (o material  de linguagem bruto coletado,  tal  como existe)  e  o  objeto
discursivo, este sendo definido pelo fato de que o corpus já recebeu um primeiro
tratamento de análise superficial, feito em uma primeira instância, pelo analista, e já
se encontra de-superficializado. (ORLANDI, 2013, p. 65) 

Objetivando  tal  passagem sobre  as  quais  fala  Orlandi,  identificamos  determinadas

fórmulas linguísticas que se apresentavam como regularidade nas páginas do jornal.

Tais  fórmulas  possibilitaram a  passagem da  superfície  linguística  para  o  processo
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discursivo. Isso se deu, não somente pela organização linguística pela qual se apresentavam

tais enunciados, mas sobretudo pela sua alta recorrência e repetição. A partir dessas notações

foi possível suspeitar da existência de um processo discursivo que se instalava no entremeio

do dito com o não-dito: a isso temos chamado mal dito10.

Estamos cientes de que o movimento de construção do corpus é já resultado de nossa

investida analítica e, portanto, já faz parte do fazer analítico. É nesse sentido que afirmamos

que […] a construção do corpus e a análise estão intimamente ligadas: decidir o que faz parte

do corpus já é decidir acerca de propriedades discursivas. (ORLANDI, 2013, p. 63)

Buscamos, a partir daí, construir um dispositivo capaz de perceber o funcionamento

dos fatos de linguagem que constituem o jornal e pelo qual o jornal se constitui, atravessado

pelo  religioso  e  versando  sobre  um  inimigo  histórico  da  moralidade  religiosa  cristã:  a

manifestação de uma sexualidade não-heterossexual. Nas palavras de Orlandi (2013):

O dispositivo, a escuta discursiva, deve explicar os gestos de interpretação que se
ligam aos processos de identificação do sujeito, suas filiações de sentido: descrever a
relação do sujeito com sua memória. Nessa empreitada, descrição e interpretação se
interrelacionam. E é também tarefa do analista distingui-las em seu propósito de
compreensão. (ORLANDI, 2013, p. 60).

É a partir disso que nossa análise se coloca a partir de dois movimentos: 1. descrever e

interpretar os efeitos de sentido que se constituem considerando a relação – imaginária – do

jornal  com o sujeito/fiel/leitor;  e  2.  tecer  considerações  sobre o processo de  subjetivação

possível a partir do imaginário que se coloca pela(s) leitura(s) do jornal.

Estando inscritos no aparato teórico-metodológico da Análise do Discurso, sabemos

que  mesmo  na  posição  de  analistas  do  discurso,  estamos  sob  o  efeito  da  ideologia  e

atravessados pelo inconsciente. Salientamos, portanto, que nossa pretensão não é se colocar

fora do funcionamento dessas instâncias,  mas trabalhar  com elas  nos limites que nos são

colocados.

É  desse  modo,  também,  que  observamos,  para  além  da  questão  dos  sentidos,  a

subjetividade que nesse processo discursivo se impõe. Tendo isso em vista, afirmamos que

“os  sentidos  e  os  sujeitos  se  constituem  em  processos  em  que  há  transferências,  jogos

simbólicos dos quais não temos o controle e nos quais o equívoco – o trabalho da ideologia e

do inconsciente – estão largamente presentes.” (ORLANDI, 2013, p. 60)

Quanto aos procedimentos, é preciso notar que

10 A noção de mal dito será fortemente trabalhada adiante.
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Sem procurar eliminar os efeitos de evidência produzidos pela linguagem em seu
funcionamento e sem pretender colocar-se fora da interpretação – fora da história,
fora da língua – o analista produz seu dispositivo teórico de forma a não ser vítima
desses  efeitos,  dessas  ilusões,  mas a tirar  proveito delas.  E o faz  pela mediação
teórica. (ORLANDI, 2013, p. 61)

É a partir desse dispositivo que procedemos à nossa análise. No próximo capítulo,

retornaremos à noção específica de discurso religioso e seu funcionamento atual pelo jornal

da Igreja Universal do Reino de Deus.
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2. O DISCURSO RELIGIOSO NEOPENTECOSTAL E SEU FUNCIONAMENTO

[…]
a máquina do mundo se entreabriu
para quem de a romper já se
esquivava
e só de o ter pensado se carpia.

Abriu-se majestosa e circunspecta,
sem emitir um som que fosse impuro
nem um clarão maior que o tolerável

pelas pupilas gastas na inspeção
contínua e dolorosa do deserto,
e pela mente exausta de mentar

toda uma realidade que transcende
a própria imagem sua debuxada
no rosto do mistério, nos abismos.
[…]

Carlos Drummond de Andrade – A máquina 
do mundo

Gostaríamos, de início, de salientar uma questão teórica de saída: o discurso religioso

neopentecostal não é por nós tomado como a priori neste trabalho. O título que nomeia este

capítulo é já resultado das reflexões que temos feito a partir dos fatos de linguagem analisados

no interior do Jornal Folha Universal.

Dito isso, passamos a refletir sobre a forma como se constitui e como se define esse

objeto teórico que é o discurso religioso.

2.1 O discurso religioso e a tipologia no discurso

Orlandi (1987) propõe uma investigação acerca do discurso religioso que, para além

de uma análise, coloca alguns parâmetros para que se possibilitem outras reflexões que não a

do tradicional discurso religioso da Igreja Católica.

Nesse trabalho, a autora define o discurso religioso “como aquele em que fala a voz de

Deus” (ORLANDI, 1987, p. 242-243). A partir dessa afirmação, é possível situar os diversos

agentes do discurso religioso em posições distintas conforme a sua apropriação (ou não) dessa

voz que irrompe de outro plano – o divino – diferentemente posicionado ao plano terreno, dos
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sujeitos/fiéis.

O  discurso  religioso  pressupõe  Deus  como  o  sujeito  por  excelência,  aquele  cuja

imagem possibilita a constituição de formas específicas de assujeitamento que se dão à sua

semelhança.  Desse  modo,  os  sujeitos/fiéis  submissos  a  Deus,  já  se  constituem  com  um

marcador de diferença importante: sendo concebidos à  semelhança da imagem divina, já se

colocam na impossibilidade de o sê-lo, ou de se colocar em uma posição de equivalência no

que se refere à posição ocupada por Deus.

Orlandi,  em  consonância  com  Althusser  (1998  [1974])  e  retomando-o,  afirma,  a

respeito da existência de uma multiplicidade de sujeitos/fiéis, que “só existe essa multidão de

sujeitos religiosos possíveis porque existe um Outro Sujeito absoluto” (ORLANDI, 1987, p.

241). A inserção discursiva de Deus se dá, portanto, à maneira do próprio funcionamento da

Ideologia  enquanto  estrutura  e  funcionamento:  antes,  imperceptivelmente  ao  sujeito,  e

apagando o vestígio de sua atuação.

Atuam, ainda, na supracitada apropriação da voz de Deus, além do sujeito/fiel em sua

aproximação/afastamento que se constitui via assujeitamento pela semelhança, os mediadores,

pela  figura  das  autoridades  religiosas.  Estes  últimos,  inscrevem-se  principalmente  pela

possibilidade de transitar discursivamente por dois planos: o divino – de Deus – e o temporal

– dos sujeitos/fiéis.

Estamos  definindo  sujeito  em  conformidade  ao  que  concebe  Orlandi  (2013)  ao

retomar Pêcheux (2014 [1969]) no que se refere à forma-sujeito atual. Por isso, consideramos

que 

No  sujeito  se  tem,  ao  mesmo  tempo,  uma  subjetividade  livre  –  um  centro  de
iniciativa, autor e responsável por seus atos – e um ser submetido – sujeito a uma
autoridade  superior,  portanto  desprovido  de  toda  a  liberdade,  salvo  a  de  aceitar
livremente a sua submissão. (ORLANDI, 1987, p. 242)

Há, portanto, uma contradição constitutiva no funcionamento do discurso religioso: o

sujeito se diz livre, ao mesmo tempo em que aceita a coerção que lhe é imposta para que seja

reconhecido como sujeito de sua fé. O sujeito, inclusive, diz-se livre justamente para afirmar

sua submissão a Deus.

Nesse  processo  contraditório  atua,  também,  o  agente  discursivo  mediador:  a

autoridade religiosa. Interessa-nos, mais especificamente, a figura do bispo, já que tratamos

do discurso religioso da Igreja Universal do Reino de Deus, e o bispo é a posição de maior

prestígio no serviço religioso da liturgia da igreja em questão.
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A autoridade religiosa – o bispo – apropria-se, então, da voz de Deus e se coloca como

representante divino na terra. Essa figura, além de portar o conhecimento teológico, constitui-

se imaginariamente – para o sujeito/fiel – como aquele que está mais próximo de Deus, que

tem o dom de falar com Ele.

Essa  função  de  mediação  nem  sempre  –  quase  nunca  –  é  percebida  pelo  fiel

assujeitado à lógica religiosa. A mediação tende a um apagamento pelo funcionamento da

ideologia. 

Desse modo, a figura do bispo surge como incontestável, portadora da verdade, já que,

ainda que não possua a verdade por essência – essa verdade só a Deus pertence –, ele partilha

dela pela aproximação com o plano divino. 

O elemento que permite com que esse apagamento se dê é a  mistificação. A partir

desse elemento, é possível perceber, no domínio religioso, como se dá “a subsunção de uma

voz pela outra” (ORLANDI, 1987, p. 244). De acordo com Orlandi, “O apagamento da forma

pela qual o representante se apropria da voz é que caracteriza a mistificação” (ORLANDI,

1987, p. 244)

Em nosso objeto – o jornal  Folha Universal – é possível observar alguns processos

discursivos em que a função de mediação – e seu apagamento – se colocam, tematizando-se a

subsunção de  uma voz  pela  outra,  envolvendo os  agentes  do  discurso  religioso:  Deus,  a

autoridade religiosa e os sujeitos/fiéis.

Na edição 1274, a  Mensagem11  – uma coluna fixa que figura sempre à página 2 do

jornal da IURD12 –, escrita pelo Bispo Edir Macedo, traz os dizeres que cito, transcrevendo, a

seguir: “Anda na Minha presença e sê perfeito”13 (Folha Universal, edição 1274, p. 2).

Situamos, pois, uma problemática de linguagem que se coloca já na inscrição desses

dizeres. O título da Mensagem está escrito no jornal sem o uso de aspas, – o que conferiria um

processo de tomada de palavra pelo bispo e não de citação, isto é, trata-se do próprio bispo

dizendo – além disso, a disposição gráfica dos dizeres coloca o enunciado do título à direita

de uma foto do próprio bispo e abaixo da inscrição do seu nome com letras maiores do que o

título que apresenta a Mensagem dessa edição.

Os mesmos dizeres são, pois, reescritos logo abaixo no início da matéria propriamente

11 Trata-se de uma coluna, geralmente escrita pelo Bispo Edir Macedo ou outro bispo de grande importância na
Igreja Universal.
12 Abreviaremos, por vezes, o nome da Igreja Universal do Reino de Deus como IURD.
13 Uso as aspas aqui para obedecer as regras de citação. Os dizeres, no entanto, constam no jornal sem o uso de
aspas, como comentaremos a seguir.
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dita com um pequeno deslocamento: agora, segue-se acompanhada dos dizeres Gênesis 17.114,

que  remete  a  uma  citação  bíblica.  Contracenam,  portanto,  dois  enunciados  praticamente

iguais, com a marca da citação como diferença.

Em nossa observação,  compreendemos que há um equívoco possível  posto para o

leitor/fiel: é na presença de quem que se deve andar? Na presença de Deus ou na presença do

bispo?

Há,  já  no título desta  edição da coluna  Mensagem,  um dispositivo linguístico que

remete ao divino. A marca linguística  Minha, ao se grafar com inicial maiúscula, remete a

Deus, sendo Ele, o todo-poderoso. 

No entanto, compreendemos que essa marca não é capaz de eliminar a polissemia que

se inscreve pela possibilidade do equívoco, já que, pela forma como o bispo se apresenta, fica

uma indagação: poderia ser ele também todo-poderoso? Seria na presença dele – bispo – que

se deve andar?

Funciona discursivamente, nessa disputa de interpretações e na possibilidade de um

outro sentido, a disposição gráfica das materialidades significantes na página do jornal.

O que se coloca, a partir desse fato de linguagem, é um problema da constituição das

posições sujeito no discurso religioso. 

Esse problema está relacionado ao que concebe Orlandi (1987) a respeito dos planos

no discurso religioso. Grigoletto (2003) relendo Orlandi, afirma que

Entre a voz de Deus, que pertence ao plano divino, e a voz do homem, que pertence
ao plano temporal, há um espaço que é preenchido pelo silêncio e pelas relações
imaginárias e simbólicas. E é nesse espaço que também se constroem os sentidos no
discurso religioso. (GRIGOLETTO, 2003, p. 38-39)

Há, portanto,  de se considerar,  ao observar  o discurso religioso,  a  forma como os

planos divino e temporal organizam a forma de dizer e, além disso, como o silêncio do plano

divino se constitui como o lugar em que significa o dizer do outro. Tais dizeres estão, desse

modo, articulados pelas posições assumidas pelos sujeitos na discursividade.

Nessa relação entre planos, temos considerado o funcionamento de uma tentativa de

domesticar o silêncio divino. Essa tentativa é consequência de relações de forças históricas

constituídas  no  âmbito  do  domínio  religioso.  Referimo-nos,  aqui,  à  própria  reforma

14 Referimo-nos ao texto bíblico.
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protestante15, que se coloca pela possibilidade de outras leituras do texto sagrado, fazendo

circularem-se,  assim,  outras  ideologias  empenhadas  nessa  questão,  que  é,  sobretudo,  de

interpretação.

Orlandi  (2007),  avançando  em  suas  reflexões  acerca  do  silêncio,  propõe  uma

reformulação da noção de discurso religioso, introduzindo uma nova problemática a partir da

relação tensa entre interpretação e silêncio constitutivo.

A autora, então, afirma que “o que funciona na religião é a  onipotência do silêncio

divino. Mais particularmente, isto quer dizer que, na ordem do discurso religioso, Deus é o

lugar da onipotência do silêncio. […] E o homem precisa desse lugar, desse silêncio, para

colocar uma sua fala específica: a de sua espiritualidade” (ORLANDI, 2007, p. 28, grifos da

autora). 

Desse  modo,  temos  tomado  o  discurso  religioso,  sobretudo,  a  partir  de  uma

interpretação possível  que a  Igreja Universal  do Reino de Deus faz,  inserida no contexto

sócio-histórico atual, através de seu jornal – o Folha Universal. Atribui-se sentidos, assim, ao

silêncio  divino  a  partir  das  práticas  discursivas  que  circulam,  pela  autoridade  do

bispo/colunista16, nas páginas do jornal, o que, enfim, constará no imaginário do sujeito/fiel.

É  dessa  forma  que  temos  tomado a  discursividade nas  páginas  do  jornal  Folha

Universal como, de fato, sendo uma modalidade de discurso religioso. 

Nas  páginas  do  jornal,  todavia,  é  possível  perceber  uma  divisão  de  sentidos  que

distancia a prática da Igreja Universal de outras igrejas e, também, de outros modos de pensar

fora do domínio religioso. Esse funcionamento está fortemente marcado pela tentativa de dar

sentido ao silêncio divino diante dos impasses históricos de interpretação de Sua palavra. 

Compreendemos, ainda, que além da marca da onipotência desse silêncio divino que

está em constante disputa, a voz de Deus também é fortemente presente através do bispo e do

bispo/colunista que, em diversos momentos, atuam na construção de sua imagem nesse lugar

de poder que se constitui pela discursividade neopentecostal.

Há, dessa forma, uma problemática que se instala a partir das noções de tipologia em

uma  perspectiva  discursiva.  De  acordo  com Orlandi  (1987),  no  interior  da  compreensão

acerca  das  condições  de  produção,  o  tipo  discursivo  se  configura  como algo  importante,

anterior e fundamental à entrada no objeto discursivo. “Isto significa […] duas coisas: a) que

a tipologia é condição necessária para a análise e b) que o tipo está inscrito nas condições de

15 Trataremos desse assunto no capítulo 3
16 Analisaremos a posição do colunista adiante.
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produção do discurso sob dois aspectos enquanto modelo e enquanto atividade.” (ORLANDI,

1987, p. 219).

Orlandi  (1987) categoriza  o discurso religioso como um discurso autoritário.  Essa

categorização se dá a partir de três tipologias que tem como parâmetro de classificação as

noções de paráfrase e polissemia.

Há, de acordo com a autora,  três tipologias de discurso: o lúdico,  o polêmico e o

autoritário. Tais tipologias podem ser caracterizadas da seguinte forma: 

O discurso lúdico é aquele em que seu objeto se mantém presente enquanto tal e os
interlocutores  se  expõem  a  essa  presença  […].  O  discurso  polêmico  mantém a
presença de seu objeto, sendo que os participantes não se expõem, mas ao contrário
procuram  dominar  esse  referente,  dando-lhe  uma  direção  […].  No  discurso
autoritário  o  referente  está  “ausente”,  oculto  pelo  dizer,  não  há  realmente
interlocutores, mas um agente exclusivo […] (ORLANDI, 1987, p. 15-16) 

Dessa maneira,  os  agentes  do/no discurso lúdico  concebem a possibilidade  de um

sentido aberto, sem tentar dominá-lo; no discurso polêmico haverá a tentativa de significação

do referente que está em jogo a partir de uma determinada posição; já no discurso autoritário,

o ato mesmo de dizer oculta o referente, tornando a sedimentação do sentido que ali circula

mais próxima do impossível, isto é, tendendo ao mesmo.

Ao  introduzir  a  noção  de  reversibilidade  “como  um  dos  critérios  subjacentes  à

tipologia” (ORLANDI, 1987, p. 239), definindo-a como “a troca de papéis na interação que

constitui o discurso e que o discurso constitui” (ORLANDI, 1987, p. 239), Orlandi a coloca

como  parâmetro  para  se  pensar  o  fato  de  que  a  forma  de  dizer  tipifica  o  discurso.  Tal

tipificação se dá pela inserção da reversibilidade como condição.

Compreendemos  a  polissemia  tal  como  um  “processo  que  representa  a  tensão

constante estabelecida pela relação homem/mundo, pela intromissão da prática e do referente,

enquanto tal, na linguagem” (ORLANDI, 1987, p. 15). Vale ressaltar que, pela disposição que

se configura o discurso religioso – referimo-nos aqui aos planos temporal e espiritual – entra

na  cena  discursiva  outros  pares  de  relação,  tais  como:  homem/mundo  temporal;

homem/mundo espiritual; homem/homem, etc.

O processo polissêmico está  ligado à possibilidade de o sentido poder ser  sempre

outro, sendo portanto a forma pela qual se dá a transformação, o diferente. A polissemia, no

entanto, não se dá sem a paráfrase. Esses dois elementos se constituem na discursividade sob

a forma de uma tensão.
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É a partir dessa tensão que, na Análise do Discurso, podemos perceber a relação que se

dá  entre  o  mesmo  e  o  diferente  em  se  tratando  da  produção/formulação/circulação  dos

sentidos. Orlandi (1987) trabalha com essas noções de forma concatenada. Segundo a autora,

há uma relação de interdependência: “Esta é uma relação contraditória porque não há um sem

o outro, isto é, essa é uma relação necessária e constitutiva.” (ORLANDI, 1998, p. 15).

 Ainda de acordo com a autora, é possível compreender que “Em termos discursivos

teríamos  na  paráfrase  a  reiteração  do  mesmo.  Na  polissemia,  a  produção  da  diferença”

(ORLANDI, 1998, p. 15)

Retomando  os  agentes  envolvidos  na  discursividade  religiosa,  tem-se  Deus,  como

Sujeito  por  excelência;  os  fiéis,  assujeitados  à  imagem  de  Deus;  e,  também,  os  líderes

religiosos, que se inscrevem na discursividade como representantes do divino na terra, tendo a

possibilidade de “domesticar” o silêncio divino,  ou seja,  traduzi-los para aqueles que não

possuem tal dádiva.

Para nós, especificamente em se tratando de nosso objeto, há outra inserção: a entrada

do jornal17. Nele o bispo – mediador entre os planos temporal e divino – inscreve sua fala

específica  e  a  bordeia  de  um  estatuto  com  memória  própria.  No  jornal,  fala  a  voz  do

especialista (MARIANI, 1996).

O esquema que representa o funcionamento discursivo do jornal da IURD é

Quem diz O que diz Onde diz A quem diz

Bispo  significa a palavra de Deus no jornal ao fiel/leitor

Desse modo, temos o seguinte quadro de formações imaginárias:

Onde: Esquemas de FI Descrição

(A) – O bispo  IA(A) A imagem que o bispo faz de
si mesmo

(B) – O fiel/leitor IA (B) A imagem que o bispo faz do
fiel/leitor

(R)  –  Aquilo  que  é  dito,  o
referente – e como se diz

IB(R(A)) A  imagem  que  o  leitor  faz
daquilo  que  está  sendo  dito

17 Trataremos adiante do apagamento da diferença entre a posição do colunista e a posição do bispo. Há uma
imbricação dessas duas vozes, de modo que, em determinados momentos, o colunista diz como bispo e vice-
versa.
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pelo  bispo,  e  de  como  está
sendo dito

(X) – No jornal IB(A em X) A imagem que  o  fiel  faz  do
bispo  estando  este  último
dizendo por meio do jornal

Quadro das formações imaginárias (FI)

Nesse esquema, o bispo aparece em posição privilegiada, já que ele comparece como a

autoridade presente e detentora do que se diz, estando legitimado pela voz de Deus.

Salientamos, no entanto, que não é sobre o bispo, enquanto pessoa, de que estamos

tratando.  De  outro  modo,  tendo-o  pela  posição  sujeito,  tratamos  do  imaginário  que  se

constitui no processo discursivo que situa os agentes do discurso religioso neopentecostal,

pelo funcionamento da ideologia e das condições de produção, em seu lugar (historicamente)

determinado.

Procuramos,  dessa  forma,  perceber  qual  é  o  jogo  de  imagem  que  funciona

predominantemente em se tratando do jornal, já que se imagina ser necessário um “cuidado”

na inserção dessa fala específica – a da religiosidade – nos domínios públicos em que se

delineia o jornalístico.

Com efeito, apesar de considerarmos o esquema IA(A), isto é, a imagem que o bispo 

faz de si mesmo, compreendemos que o funcionamento do esquema IB(A em X)18 é mais 

abrangente nos processos discursivos do jornal.

Desse modo, a imagem que o fiel faz do bispo no jornal produz um efeito de verdade

sobre aquilo que é dito, afinal, quem fala ali, é legitimado pela voz de Deus e, além disso,

dispõe de saber técnico no domínio do jornalístico.

O bispo se insere,  discursivamente,  como mediador  entre  Deus e  o fiel.  De igual

modo, o bispo/colunista se insere como mediador entre o saber e o leitor. Todavia, tal como

propõe Orlandi (1987), ao analisar a circularidade no discurso pedagógico,  essa noção de

mediação tende ao apagamento.

No discurso pedagógico, “o professor apropria-se do cientista e se confunde com ele

sem que se explicite sua voz de mediador” (ORLANDI, 1987, p. 21), já no discurso religioso

neopentecostal, o que temos percebido é que em diversos momentos o bispo apropria-se da

fala de Deus, confundindo (ou fazendo confundir) ambas as vozes de forma que o fiel, no

lugar da interpretação, não encontra meios para discernir uma da outra.

18 Ver quadro das formações imaginárias (FI).



45

Como exemplo disso de que estamos tratando, retornamos ao equívoco, anteriormente

mencionado, que se materializou no (não) uso das aspas quando o bispo cita uma passagem

bíblica.

Além disso,  pelo  fato  de  tais  dizeres  estarem suportados  por  um jornal,  a  forma

jornalística  os  reveste  de  outro  aspecto  importante:  a  função  do  jornal  como  mediador

também é apagada, fato que o jornal não comparece como meio pelo qual se pode chegar à

informação, sendo assim, comparece como a própria informação.

Daí  é  que  nos  colocamos  a  afirmar  que  uma  das  propriedades  fundamentais  do

discurso religioso neopentecostal materializado no jornal Folha Universal é o apagamento da

função de mediador de um dos agentes do discurso, neste caso, o bispo/colunista. 

Apaga-se a presença do bispo como mediador duplamente: em primeiro lugar pela

“confusão” entre a voz do bispo e a voz de Deus; e, em segundo lugar, pelo apagamento do

próprio jornal pelo qual materializa-se a voz do bispo enquanto mediador do dizer. 

O que  temos  observado  é  que  a  noção  de  reversibilidade  (ou  a  ilusão  dela)  atua

fortemente na tensão que se constitui na/pela discursividade do jornal. Refletimos sobre essa

noção, portanto, como condição de um processo discursivo (ORLANDI, 1987), já que, de

acordo com Orlandi,  “Todas as formas de discurso [...]  têm como parâmetro essa noção”

(ORLANDI, 1987, p. 240).

Afirmar  que  há  reversibilidade  em  um  processo  discursivo  dado,  é  conceber  a

possibilidade de “anular” as diferenças entre as posições-sujeito envolvidas na discursividade

no que se refere ao ponto de partida da produção do sentido. Nessas condições, as relações de

força passariam pela reversão de modo que os efeitos de sentido entre os interlocutores se

dariam em passo de igualdade.

A própria disposição do discurso religioso materializada pela relação entre os planos

temporal  e  divino  impossibilitam  que  haja  a  reversibilidade.  Deus  e  os  homens  não  se

apresentam pelo mesmo potencial de dizer.

Sobre a inserção da mediação entre esses planos, o bispo, estando legitimado pela voz

de Deus e, pela mistificação, situando-se entre tais planos, também não se coloca pelo mesmo

potencial de dizer que o sujeito/fiel, estando, esses últimos, em uma condição de submissão,

uma espécie de não-saber.

No  jornal,  o  estatuto  autoritário  se  potencializa,  à  medida  que,  se  é  impossível

transgredir  a  posição  do  bispo  enquanto  detentor  da  espiritualidade,  e,  também,  não  se
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transgride a intransponível posição da voz que diz pelas páginas do jornal.

Por fim, a relação, portanto, entre o discurso religioso e o discurso autoritário se dá à

medida que o discurso autoritário busca anular a “dinâmica da tomada da palavra”, ou seja,

quando o líder religioso fala em nome da divindade revestindo, dessa forma, sua fala de uma

verdade  absoluta,  não  há  a  possibilidade,  de  fato,  da  disputa  pelo  referente  discursivo.

(ORLANDI, 1987, p. 239).

Grigoletto  (2003),  ao  analisar  o  discurso  da  renovação  carismática  afirma  que  o

discurso religioso é um discurso autoritário “no qual dogmas como a fé,  Deus e o poder

divino são intocáveis” (p. 39). Para nós, o que ocorre no discurso religioso do jornal da IURD

é um processo discursivo semelhante: a fé, Deus e o seu poder são lugares de autoridade

máxima e incontestáveis.

Resta  dizer  que,  tal  como se procede nas  modalidades  de  discurso autoritário,  no

discurso religioso, o referente discursivo está oculto pelo dizer: não é, de fato, a voz – ou

Palavra – de Deus que se coloca, é, de outro modo, as disputas pela significação do silêncio

divino e a tentativa de apropriação da voz de Deus que se materializam.

2.2 O neopentecostalismo e a Teologia da Prosperidade: a entrada da lógica

do consumo na discursividade religiosa.

O fazer teórico em Análise do Discurso, via de regra, coloca o analista em posição de

questionamento das evidências. 

Na imersão necessária para este aparato teórico-metodológico, há de se reconhecer

que  aquilo  se  produz,  em termos  de  sentido,  sobre  determinado  referente,  é  sempre  um

discurso.  Isto é,  um conhecimento produzido no âmbito acadêmico, do saber popular,  ou,

ainda, na disputa tensa do saber político e, até mesmo, da espiritualidade, é significado a partir

dos efeitos de sentidos que se constituem entre as posições-sujeito, tal como define Pêcheux

(2014 [1969]), envolvidas na discursividade.

Nesse sentido, ao buscar saberes produzidos pelo modo como a  Igreja Universal se

constitui  socialmente,  estamos  avisados  de  que  se tratam de  discursos  sobre  (MARIANI,

1996).  Todavia,  ao  nos  indagarmos  sobre  os  processos  de  subjetivação  e  identificação

(MAGALHÃES & MARIANI, 2010) e, ainda, sobre a importância do imaginário no modo de

semantizar o sujeito e o sentido, compreendemos que esses saberes ressoam na forma como a
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igreja  apresenta  a  si  mesma  e,  portanto,  constitui  o  escopo  do  objeto  sobre  o  qual  nos

colocamos a investigar.

Dessa  forma,  temos  insistido  na  nomenclatura  neopentecostal.  Longe  de  ser  um

consenso  entre  teólogos,  sociólogos,  etc.  e  também  longe  de  ser  um  consenso  entre  os

próprios membros e autoridades da igreja, para nós, essa denominação – compreendida como

uma das ondas do pentecostalismo no Brasil – demarca uma entrada importante: a subsunção

à Teologia da Prosperidade.

A nomenclatura neopentecostal demonstra, por exemplo, diferenças muito expressivas

na própria condução da liturgia. As manifestações religiosas que nas igrejas pentecostais se

dão via intervenção do espírito santo – um espírito bom – fazendo com que o fiel dance, cante

e  fale  línguas  estranhas,  nas  igrejas  neopentecostais  o  espírito  que  comparece  é  sempre

obsessor e intervém em um momento de sofrimento – por parte do fiel – de diversas ordens.

Visando nos aprofundar um pouco mais sobre algumas questões acerca da constituição

da discursividade do/no neopentecostalismo brasileiro especificamente, colocamo-nos, agora,

a investigar a relação entre o aspecto econômico e o aspecto religioso no funcionamento da

Igreja Universal.

A IURD assim como outras instituições religiosas neopentecostais, conforme já dito,

tem uma relação muito próxima com as  tecnologias  e  as  mídias,  de uma forma geral.  A

instituição é  detentora  dos  diretos  sobre a  Rede Aleluia que,  por  sua vez,  gerencia  a  TV

Universal, o jornal impresso Folha Universal, entre outros. Além disso há também a relação

com a  TV Record, um canal  de TV aberta  que,  embora não seja  administrado pela  Rede

Aleluia, tem como dono Edir Macedo, maior nome da instituição religiosa. 

Dessa forma, consideramos que o projeto de evangelização da  IURD conta com a

parceria dos meios de massa para sua divulgação. Sendo assim, a relação com a Palavra, tão

preciosa para a religião cristã em virtude, também, da sua fundamentação em um livro escrito,

a bíblia, se dá de maneira muito peculiar e, ao mesmo tempo, potencializada. A IURD se

pretende universal, o projeto de evangelização deve chegar a todos e de forma rápida.

 Tal rapidez é sintomática da forma atual de nossa formação social e das possibilidades

de funcionamentos das instituições e dos processos de subjetivações existentes. Esse modo de

operar está intrinsecamente ligado ao que Orlandi (2013) relendo Pêcheux (1969 [2014]) diz

sobre um estado atual da forma-sujeito – contraditoriamente livre e submissa.

A respeito  dessa  liberdade  e  dessa  submissão  características  desse  sujeito  que  se
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constitui a partir da forma que o determina atualmente, estamos consoantes à ideia de Orlandi

(2013) que o situa na perspectiva do sujeito-de-direito, próprio da sociedade capitalista, que

ao  possibilitar  uma subordinação pouco explícita  aos  enunciados  das  leis,  traz  consigo  a

ilusão da escolha, da liberdade. 

Desse modo, desde que se sigam as leis,  desfruta-se da liberdade.  “Submetendo o

sujeito, mas ao mesmo tempo apresentando-o como livre e responsável, o assujeitamento se

faz  de modo a  que o discurso apareça como instrumento  (límpido)  do pensamento e  um

reflexo (justo) da realidade.” (ORLANDI, 2013, p. 51)

Essa  forma-sujeito  atual  é  pensada,  conforme  formula  Haroche  (1987),  em

contraponto  à  outra  forma-sujeito,  a  da  Idade  Média  em  que,  no  modus  operandis das

monarquias  e  da  relação intrínseca  entre  Estado e  Igreja,  o  sujeito  era  submetido  às  leis

divinas  que  eram  anteriores  e  (superiores,  diga-se)  à  maneira  como  os  homens  se

organizavam.

Tendo em vista o exposto e pensando a historicidade que se escreve com o avanço do

capitalismo nas  sociedades  modernas,  considerando-se,  ainda,  a  relação intrínseca  que  as

igrejas  neopentecostais  têm mantido com o mercado em sua liturgia,  indagamo-nos sobre

quais os efeitos de sentido que decorrem dessa imbricação (religiosidade x mercado) para

alguns sujeitos no que se refere ao modo de interpretar?

Levando-se em consideração que “na transparência da linguagem, é a ideologia que

fornece evidências que apagam o caráter material do sentido e do sujeito” (ORLANDI, 2013,

p.  51),  colocamo-nos  a  pensar  o  estatuto  do  trabalho  simbólico  de  interpretação  em

determinadas formações ideológicas em que os sentidos que circulam no meio neopentecostal

brasileiro são compartilhados.

Investigamos  a  questão  do  trabalho simbólico  principalmente  no  que  se  refere  ao

caráter material da linguagem, ou seja, através dos enunciados, afinal “a língua, do ponto de

vista da AD, constitui a base material de processos discursivos, que […] são processos de

produção de significação fortemente articulados com processos sócio-históricos” (MARIANI,

1996, p. 29)

Entendendo que há uma relação entre a formação ideológica e a formação discursiva e

que essa última funciona como reguladora daquilo que pode e  deve ser dito,  passamos a

pensar a questão da prática discursiva entendendo que 
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Toda prática discursiva está, sobretudo, inscrita no complexo contraditório-desigual-
sobredeterminado  das  formações  discursivas,  o  que  vem  a  caracterizar  a
materialidade da instância ideológica por condições históricas reflexas nas práticas
discursivas,  sendo  necessário  subtrair-se  dessa  relação  a  homogeneidade,  a
transparência e a circularidade dos efeitos da prática política no campo discursivo.
(PÊCHEUX, 1995 [1975], p. 213)

Ao definir a formação discursiva como estando inscrita em um complexo, Pêcheux já

sinalizava para a  heterogeneidade possível  de se  constituir  em seu interior,  marcada pela

contradição e materializada na língua. 

A questão da interpretação, portanto, se dá nas práticas discursivas constituindo-se,

principalmente, nas relações que se dão entre a prática política, levando-se em consideração a

divisão dos sentidos, e os processos de subjetivação que, por sua vez, estão ligados à forma

como o sujeito se constitui em sua forma história. 

Sobre  isso,  é  necessário  destacar,  ao  considerarmos  a  dimensão  histórica  e

psicanalítica,  para  pensar  a  questão  da  subjetividade,  os  deslocamentos  possíveis  dessas

formas  de se identificar.  Isso é  basilar  para  a  compreensão de  que esses  processos  estão

intimamente ligados a condições externas à língua, embora as inscrições se deem nela. Para

tanto, é preciso observar a formação social em seu potencial de, historicamente, se deslocar. 

Com a transformação das relações sociais, o sujeito deve de tornar-se seu próprio
proprietário,  dado  surgimento  ao  sujeito-de-direito  com  sua  vontade  e
responsabilidade.  A subordinação  explícita,  do  homem  às  leis:  com  direitos  e
deveres. Daí a ideia de um sujeito livre em suas escolhas, o sujeito do capitalismo.
(ORLANDI, 2013, p. 51)

O sujeito-de-direito, portanto, se constitui na ilusão da liberdade que, por sua vez, é

fundamental no processo assujeitamento a partir da forma-sujeito em que estamos inscritos.

Atuam, fortemente, portanto, nos processos de subjetivação as condições estabelecidas

no  modus operandis do capitalismo. Resta reiterar que, como dissemos anteriormente, essa

liberdade do sujeito do capitalismo é ilusória e perpassa a interpelação pelo funcionamento da

ideologia.

Considerando, ao investigar os processos de subjetivação no trabalho simbólico de

interpretação,  a  releitura  feita  por  Pêcheux  (1995  [1975])  do  trabalho  desenvolvido  por

Althusser (1998 [1974]), retomamos a questão da interpelação dos sujeitos para considerá-la

em sua relação específica com o objeto que visamos analisar  inserido em sua conjuntura

específica.

Estamos, sobretudo, atentos à divisão dos sentidos, ao refletir sobre a interpretação. 
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O  fato  mesmo  da  interpretação,  ou  melhor,  o  fato  de  que  não  há  sentido  sem
interpretação, atesta a presença da ideologia. Não há sentido sem interpretação e,
além disso, diante de qualquer objeto simbólico o homem é levado a interpretar,
colocando-se diante da questão: o que isto quer dizer? (ORLANDI, 2013, p. 45)

A interpretação,  portanto,  é  uma consequência do ato  de se colocar  diante  de um

objeto simbólico e, ao interpretar, fazemos conforme condições específicas advindas da forma

como somos interpelados em sujeitos.

A respeito  da questão  de interpelação e,  portanto,  do estatuto  da interpretação,  de

acordo com Zandwais (2005), compreende-se que

[...] as modalidades que relacionam os diferentes processos pelos quais passam as
relações de identificação dos indivíduos com o Sujeito Universal (as ideologias) não
são  evidentes,  nem  diretamente  apreensíveis,  enquanto  formas  de
apropriação/reprodução/transformação de efeitos pré-construídos que dominam os
sentidos de seu dizer. (ZANDWAIS, 2005, p. 145)

A dominância dos sentidos que decorrem dos dizeres produzidos pelos sujeitos em

suas posições advém, dessa forma, das relações não-evidentes que se constituem a partir da

relação dos sujeitos com as ideologias.

Ao discutir o movimento que se dá entre a forma-sujeito e as nuances dos processos de

subjetivação, aliás, tal com propõem Magalhães & Mariani (2010), Zandwais (2005), destaca

algumas questões. Nas palavras da autora: “a) a questão do efeito do complexo de formações

discursivas na forma-sujeito; b) as relações que o sujeito mantém com a forma-sujeito, as

quais  caracterizam  seu  modo  de  subjetivação  ou  de  inscrição  em  uma  ordem simbólica

histórico-social” (ZANDWAIS, 2005, p. 145). 

Considerando ambas as questões, salientamos que na primeira o trabalho teórico se dá

mobilizando as noções de inconsciente, de interpelação e de esquecimento. No que se refere à

segunda,  a  autora  destaca  as  noções  de  identificação,  identidade  e  enunciação.  Zandwais

ressalta, no entanto, que proceder com a individualização dessas categorias é teoricamente

infértil e, no nosso trabalho, consideramos o funcionamento dessas questões em seu conjunto,

visando, principalmente, a relação que se dá nesse processo de subjetivação em relação ao

Sujeito Universal (ao funcionamento das ideologias no trabalho das formações ideológicas).

Retornando,  ainda  que  brevemente,  a  alguns  aspectos  do  processo  histórico  de

constituição das igrejas neopentecostais  no Brasil,  entendemos que o protestantismo é um

fenômeno  religioso  que  já  se  constitui,  em  seu  caráter  fundador,  inaugurando  novas
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discursividades.  A perspectiva de fundação aqui decorre da noção de  Discurso Fundador,

elaborado por Orlandi (1997).

Especificamente no Brasil  e  falando a partir  do século XX compreendemos como

importantes  as  intensas  e  significativas  transformações  no  campo  da  religiosidade  cristã.

Dentre  tantas,  interessa-nos  aqui  as  ondas  do pentecostalismo.  De acordo com Rodrigues

(2002) “[...]  simultaneamente às  mutações  vivenciadas  no espaço da sociedade capitalista

contemporânea, os fenômenos da religião se renovam, reestruturam-se, reconfiguram-se a fim

de atenderem demandas sociais  e  se manterem no disputado lócus  do mercado religioso”

(RODRIGUES, 2002, p. 13)

Entendemos como protestante o segmento que se constitui  a partir  do rompimento

histórico da Igreja Católica Apostólica Romana e que, mais tarde, sofrerá o efeito de cisões

internas pelas ondas do pentecostalismo fundando novas denominações religiosas. 

No  decorrer  do  século  XX,  há  acontecimentos  importantes  no  que  se  refere  ao

estabelecimento da doutrina neopentecostal no Brasil. Trata-se de um ideal religioso que surge

no interior do protestantismo norte-americano aproximadamente na década de 40 e chega ao

Brasil  por  volta  dos  anos  70  com  a  Igreja  Universal,  primeiramente,  e  com  outras

denominações religiosas, posteriormente. 

Não por acaso, nos anos que compreendem esse período, há também acontecimentos

importantes  para  a  consolidação  do  neoliberalismo  tal  como  o  conhecemos  hoje.  Os

acontecimentos no leste europeu, por exemplo, e o subsequente enfraquecimentos dos Estados

Socialistas deram lugar, pouco a pouco, ao estabelecimento de tendências políticas neoliberais

por todos os continentes, inclusive na América do Sul.

Pensando a religiosidade de um ponto de vista discursivo,  procedemos de modo a

observar  a  inscrição  histórica  dos  sentidos  na  materialidade  linguística.  Mais  do que  nos

interrogar  sobre  a  forma  como  determinado  fenômeno  religioso  se  inscreve  na  história,

refletimos aqui sobre esse religioso, que não é fora da história, que se inscreve na língua. Uma

via de mão dupla cujos pontos de partida e de chegada definitivamente não são os mesmos. 

A teologia da prosperidade é uma orientação religiosa cristã na qual se cultua que a

vontade de Deus para os seus fiéis é principalmente o sucesso financeiro. Essa interpretação

se funda a partir de uma leitura específica do texto sagrado, mais especificamente no livro de

João 10:10 que em parte diz “[...] eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância”.

Na interpretação pela qual se baseia a teologia da prosperidade, e consequentemente a
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IURD, a abundância de que fala Deus através do livro de João é uma abundância financeira,

terrena.  Não uma abundância na vida eterna (pós-morte) como leem outras denominações

religiosas.

Compreendemos que essa entrada do aspecto financeiro produz fortes consequências

no modo do sujeito inscrito nessa lógica religiosa no que se refere à semantização do mundo

e, mais especificamente, de determinados (outros) sujeitos, como pretendemos demonstrar em

nosso capítulo principal de análise.

Resta dizer que, o bom desempenho financeiro somente, todavia, não é o suficiente.

Há  também  que  se  externalizar  a  adesão  de  determinada  riqueza  através  da  prática  do

testemunho religioso19. O testemunho de que falamos aqui é aquele que se refere à prática

cotidiana dos evangélicos em contar as suas bençãos no momento do serviço religioso.

No testemunho – momento do serviço religioso em que os fiéis expõem uma bênção,

isto é, falam sobre uma bênção recebida ou sobre uma provação sofrida –, os fiéis contam a

benção que recebem a fim de estimular e renovar a fé de toda a comunidade religiosa. Nessa

exposição do sucesso financeiro, há também a ostentação de bens que, por sua vez, são prova

concreta e material da benção divina. E é a partir dessa ostentação e, consequentemente, da

necessidade de se mostrar bem-sucedido e renovar a fé (de si próprio e dos outros) é que

ocorre uma aproximação muito expressiva com o mercado e a propriedade privada. 

É através do consumo e do acúmulo de propriedades que se dá a materialização da

benção, recompensa da fé, bem maior do crente.

Testemunhar, portanto, na tradição evangélica pressupõe que o sujeito/fiel enuncie a

conquista alcançada em sua plenitude, certo de onde veio a graça (de Deus) e por que motivo

ela veio (pelo exercício da fé). É desse modo que podemos aproximar tais  discussões às

teorizações  de  Mariani  (2016),  conforme  procuraremos  expor  a  seguir  e,  mais

aprofundadamente, em nossas análises.

Ao trabalhar com Análise do Discurso, no entanto, consideramos algumas questões ao

observar  a  prática  do  testemunho  na  liturgia  das  igrejas  neopentecostais.  “A hipótese  do

inconsciente, ou melhor, o que usualmente nomeia-se como descoberta do inconsciente por

Freud, aponta para uma ruptura com a tradição filosófica e linguística sobre a centralidade do

falante, daquele que enuncia o eu.” (MARIANI, 2016, p. 50). 

A prática do testemunho, portanto, pressupõe que se sustente um eu. Esse mesmo eu

19 Remetemos aqui  às  pesquisas  de  Mariani  (2016),  em cujas  teorizações  nos aprofundaremos  em nossas
análises.
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que enuncia e que assume, sob suas ilusões constitutivas, o desafio de dizer algo sobre si, isto

é, contar, relatar, narrar a sua história. E não qualquer história mais aquele que envolve, para o

sujeito, uma grande felicidade ou, ainda, uma grande desgraça ocorrida.

O que Mariani (2016) propõe, ao teorizar sobre o testemunho, sob a ótica da Análise

do Discurso e da Psicanálise, vem de encontro a certas maneiras (conteudísticas) de se olhar

para o texto religioso. Maneiras essas que, ao mobilizarmos tal dispositivo teórico, buscamos

superar.

Em suas teorizações, a autora afirma que “o testemunho é da ordem do memoriável,

esse é um dos seus aspectos.” e compreendemos que “dar testemunho aponta para um falar

urgente, para não esquecer e para um não deixar os outros esquecerem” (MARIANI, 2016, p.

51). Contar, ainda que no âmbito do religioso, aquilo pelo que se passou é uma tentativa de

atuar em uma memória local, própria da comunidade religiosa. É, ainda, urgente na medida

em que não se pode, pelo funcionamento mesmo do religioso, calar, fato que é por ele – o

testemunho – que se pretende renovar a fé do outro e a de si mesmo.

É  considerando  essas  dimensões  sobre  esta  prática,  que  categorizamos  como

importante a existência da prática do testemunho da benção recebida ou da provação sofrida

no interior da IURD. É através dele, reiteramos, que circulam sentidos sobre a renovação da

fé, e a efetividade dela para transformar a realidade empírica do fiel/sujeito. 

Há, em decorrência disso, uma estruturação da Igreja para que o serviço religioso se

dê  em  sua  ordem.  Para  que,  inclusive,  o  testemunho  possa  acontecer  em  determinado

momento  do  culto,  cada  um  deve  ocupar  o  seu  lugar,  reconhecendo  sua  posição  e

desempenhando sua função.

Sobre o funcionamento estrutural que decorre da organização da Igreja Universal, há

alguns elementos, principalmente no que se refere à relação do fiel com a autoridade religiosa,

que ajudam a pensar a forma como o imaginário vai se constituindo conforme se dão os

processos discursivos. 

Rodrigues (2002) aponta que “na visão dos clérigos iurdianos, o converso necessita

confessar, decretar e determinar a posse de todas as bençãos prometidas pelo Senhor aos seus

servos nesta Terra” (RODRIGUES, 2002, p. 25). Isso se dá, pois na concepção iurdiana, a

prosperidade se configura como um direito do crente. Nas palavras do Bispo Edir Macedo

“ser cristão é ser filho de Deus co-herdeiro de Jesus: dono, por herança, de todas as coisas que

existem na face da terra (MACEDO, 2001, p. 17)
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A noção de propriedade privada, que decorre da ideia de posse e que vai se delineando

na relação entre Criador e criatura no discurso da IURD, encontra alicerce no pensamento de

Kenneth  Copeland20.  De acordo com ele,  há um princípio  de reciprocidade que realiza o

intermédio  dessa  relação  entre  Deus  e  aquele  que  crê.  Trata-se,  portanto,  uma  dinâmica

simbólica de (ilusão de) troca entre Sujeito e sujeitos. 

Dessa forma, quando o fiel segue a orientação da autoridade religiosa e conclama a

posse de bençãos espirituais e materiais, esse fiel determina também, discursivamente, uma

espécie de autoridade sobre a divindade. Funciona aqui a ilusão da reversibilidade de que fala

Orlandi (1987) e que sustenta, enquanto propriedade discursiva, o discurso religioso. 

Na  esteira  da  forma  como  Comblin  (1999)  conceitua  o  neoliberalismo  para  a

compreensão do seu funcionamento na contemporaneidade, entendemos que, para além da

questão  do  consumo,  do  mercado,  entre  outros,  o  que  reside  no  cerne  da  discursividade

neoliberal é, também e antes, uma questão ética. O autor diz:

O neoliberalismo pode ser considerado como teoria econômica, como utopia, como
ética  ou  como  filosofia  do  ser  humano.  Na  realidade,  é  uma  filosofia  que  se
apresenta como teoria econômica, com todo o valor científico que o mundo atual
costuma atribuir à economia. É uma utopia, mas que pretende estar fundamentada na
ciência  pura.  Desta  maneira  pretende  dar  uma  visão  completa  do  ser  humano,
inclusive uma ética (COMBLIN, 1999, p. 15)

Nesse sentido, o neoliberalismo se configura como uma forma de pensar o mundo e

pensar-se  a  si  mesmo,  ou  seja,  um  conjunto  de  valores  e  regras  em  muitos  momentos

fundamentados em uma moral específica aos quais os sujeitos precisam estar submetidos. 

Ao  apresentar-se  em  seu  caráter  marcadamente  econômico,  os  sentidos  sobre  o

neoliberalismo circulam intrinsecamente ligados a uma certa verdade já que, ao utilizar-se da

suposta  precisão  matemática,  a  economia  se  apresenta  a  partir  de  sentidos  exatos,

incontestáveis.  Trata-se,  portanto  de  uma  filosofia  capaz  de  proporcionar  uma  ilusão  de

completude ao oferecer respostas matematicamente demonstradas.

Sobre a teologia da prosperidade e sua aproximação com o consumo, é necessário

compreender que o neoliberalismo pressupõe, dentre outras condições para sua existência, a

regulação  do  mercado,  o  consumo e  um individualismo na  condução  do  mercado  ou na

interação com ele. 

20 Kenneth Copeland é um escritor, orador, e televangelista norte-americano. Conhecido por ter fundado sua
própria organização cristã, seu pensamento serve de alicerce para o que, posteriormente, foi designado como
uma nova onda do pentecostalismo, ou o neopentecostalismo.
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A respeito  desse  individualismo no mercado,  é  possível  afirmar  que  há  nele  uma

dualidade que envolve a inscrição do sujeito: se por um lado ele representa a possibilidade do

fracasso, por outro ele representa, sobretudo, a possibilidade da vitória, do êxito, do sucesso.

Cabe lembrar que o discurso neopentecostal pauta a relação do fiel com a divindade

através da fé, ou seja, se há a fé, há a vitória. 

O  que  temos  observado  é  que  nessa  imbricação  do  ideário  neoliberal  com  a

religiosidade há um apagamento do sentido sobre o fracasso em detrimento da circulação do

sentido sobre a possibilidade do sucesso, da vitória. A possibilidade de fracassar, de não obter

determinada graça divina é apagada à medida que o pré-requisito para o sucesso é a fé e o fiel

comum julga possuí-la tendo-a recebido como graça divina. 

Tanto  a  teologia  da  prosperidade,  como  discurso  religioso,  quanto  o  ideário
neoliberal, como teoria e princípio filosófico no campo econômico apresentam cada
um,  ao  seu  modo  um  elenco  de  ideias  para  solucionar  problemas  sociais  e
existenciais de diferentes formas; problemas que abarcam o indivíduo e o conjunto
da sociedade e, nesse aspecto, ambos oferecem, dentro de seus campos de atuação,
diferentes maneiras de superação desses problemas. (RODRIGUES, 2002, p. 37) 

Há, portanto, soluções para os problemas mais corriqueiros e observáveis a que os

sujeitos estão submetidos. A teologia da prosperidade e o neoliberalismo estão a serviço de

sanar problemas muito parecidos e de uma mesma ordem: apresentam-se como possibilidade

de se resolverem as aflições advindas do social que, por sua vez, perpassam o econômico e a

relação com o divino.

E, nesse ínterim, destacamos que o foco que se dá é na ideia de superação, tanto na

teologia da prosperidade no interior do discurso religioso neopentecostal através da fé, quanto

no interior do ideário neoliberal através da meritocracia.

Tal  superação,  como observamos no funcionamento discursivo de nosso  corpus,  é

rápida e prática. Confundem-se aqui, a partir da imbricação entre a lógica do mercado e do

religioso, as noções de solução e milagre21.

No capítulo a seguir, discutiremos como, a partir de uma memória e de condições de

produção históricas,  vão se tornando possíveis  as  alianças  que acabamos de,  brevemente,

discutir, às quais pretendemos retornar no momento da análise de nosso corpus principal.

21 Tais noções são fundamentais para nossa análise. De modo que as retomaremos em momento oportuno.
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3.  NEOPENTECOSTALISMO,  MÍDIA  E  SOCIEDADE  DE  CONSUMO:  DA

MEMÓRIA E DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO ATUAIS

A ideologia da classe dominante não se torna
dominante pela graça do céu...

Michel Pêcheux

3.1 Um breve percurso

Se, como afirmamos no início do capítulo anterior,  a Análise do Discurso vem se

dedicando há algum tempo ao discurso religioso,  é também verdade que outros domínios

teóricos têm se debruçado sobre os fenômenos em que se coloca a questão da religião e da

religiosidade. Em grande medida, a história da humanidade se confunde com a história da

religião. 

Caso tematizemos, por exemplo, o surgimento e o desenvolvimento da Igreja Católica

Apostólica Romana na Europa, é possível observar paralelos pelos quais o cristianismo vai se

inscrevendo nas artes, nos domínios do poder político, na expansão geográfica etc. Há alguns

autores que são referências nesse assunto,  na  Sociologia,  por exemplo,  com Weber (1996

[1904-1905]), há uma profunda discussão acerca do protestantismo e seus aspectos enquanto

uma “nova” modalidade do cristianismo.

Colocamo-nos  a  investigar  alguns  aspectos  históricos  da  constituição  das  igrejas

cristãs e seus desdobramentos, pois partimos da hipótese, ancorados no que teoriza a Análise

do Discurso, de que a história significa na forma como as práticas discursivas das igrejas

neopentecostais  se  delineiam.  Esse  processo  de  significação  se  dá,  inclusive,  através  da

memória,  reverberando  no  funcionamento  da  forma-sujeito  atual,  através  das  tipologias

discursivas,  em  que  se  delimita  a  relação  de  inscrição  do  sujeito  em  suas  posições  em

determinada formação social.

Entendendo  que  o  atual  modus  operandis do  neopentecostalismo  perpassa  a

constituição  das  igrejas  protestantes,  passamos  a  refletir  acerca  de  algumas  questões  que

Weber teoriza no que se refere à relação do protestantismo com os elementos a sua volta.

Diante da análise minuciosa, em alguns aspectos, feitas por Weber sobre o que ele

chama de “espírito do capitalismo” no interior da discussão sobre a ética no protestantismo,

precisamos  admitir  que  sob  a  pecha  de  protestantismo  há  uma  gama  heterogênea  de
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denominações religiosas já no seu surgimento. 

Fazemos  essa  ressalva,  pois  observamos  os  desdobramentos  contemporâneos  das

chamadas  igrejas  evangélicas  cientes  de  que  essa  heterogeneidade  através  da  qual  esse

segmento religioso  se constitui  é  importante  principalmente  no que tange  à  memória e  a

maneira como a memória delineia os processos de significação do/no discurso religioso das

igrejas  protestantes  e  outras  denominações  que  dentro  delas  surgiram.  O  “espírito  do

capitalismo”  que  o  autor  teoriza,  portanto,  é  entendido  por  nós  discursivamente  como

memória. 

Em uma relação de reciprocidade entre memória e discursividade, refletimos sobre os

processos  de  constituição  de  ambas,  cientes  do  perigo  da  interpretação  psicologista  dos

implícitos.  De acordo com Achard (1999) é  preciso conceber  que “[...]  a estruturação do

discursivo vai constituir a materialidade de uma certa memória social.” (p. 11). 

A memória social, portanto, se constitui a partir de sua relação com o discursivo em

sua  materialidade  e  isso  nos  é  caro  para  a  compreensão  da  constituição  histórica  do

protestantismo tal como se apresenta atualmente. Definimos, à luz das discussões feitas por

Mariani (1996), a memória social como “um processo histórico resultante de uma disputa para

os acontecimentos presentes ou já ocorridos” (MARIANI, 1996, p. 35)

Desse  modo,  a  memória  social  atua  em  um  efeito  de  homogeneidade,  caro  ao

tratarmos do religioso e de suas influências históricas, atuando na naturalização dos sentidos.

Isto é, “naturaliza-se, assim um sentido 'comum' à sociedade, ou, em outras palavras, mantém-

se imaginariamente o fio de uma lógica narrativa. (MARIANI, 1996, p. 35)

Já na histórica reforma protestante que marca uma cisão no interior do Cristianismo,

temos alguns elementos importantes para refletir acerca da divisão que se segue – e que nos

interessa.  Pós-reforma, o que se tem é a  Igreja Católica Apostólica Romana assumindo a

perspectiva  tradicional,  e  as  Igrejas  Protestantes  assumindo  o  rompimento,  fundando-se,

portanto, numa discursividade outra. 

Todavia,  questionando a efetividade desse rompimento na perspectiva discursiva,  é

necessário  refletir  sobre  os  rumos  para  os  quais  se  aponta  essa  reforma que  se  pretende

inovadora. De acordo com Weber, nós

[…]  Devemos  porém  notar,  fato  muitas  vezes  esquecido,  que  a  Reforma  não
implicou  na  eliminação  do  controle  da  Igreja  sobre  a  vida  quotidiana,  mas  na
substituição por uma nova forma de controle. Significou de fato o repúdio de um
controle que era muito frouxo e, na época praticamente imperceptível, pouco mais
que  formal,  em  favor  de  uma  regulamentação  da  conduta  como  um  todo,  que
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penetrando em todos os setores da vida pública e privada, era infinitamente mais
opressiva e severamente imposta. (WEBER,1996, p. 12-13)

Inicialmente  é  possível  desconfiar  que  a  reforma  que,  corriqueiramente,  é

compreendida como um avanço, possui suas falhas no que se refere aos deslocamentos dos

sentidos em circulação, tendendo, portanto, à repetição de formas de controle, significadas de

outra forma.

Na relação de longa data entre o capital e o religioso o que se pode perceber é que não

somente foi possível que a religiosidade se colocasse a serviço da doutrinação dos sujeitos a

ela submetidos, como também, aliado aos interesses econômicos aristocráticos, ela o fazia de

certa maneira.

Era necessária uma intervenção da Igreja na realidade material. “[…] E a queixa dos

reformadores, nestas regiões de grande desenvolvimento econômico, não era o excesso de

controle da vida por parte da Igreja, mas a sua falta.” (WEBER, 1996, p. 13)

Weber (1996), ao discutir as relações entre capitalismo e protestantismo no interior do

movimento  da  Reforma  Protestante,  demonstra  em que  medida  foi  possível  constituir-se

enquanto sujeito nessa nova discursividade a partir de uma forma diferente de se relacionar

com os modos de produção que estavam postos à época. O autor diz que

As minorias nacionais ou religiosas, em posição de subordinação em relação a um
grupo de governantes,  pela sua exclusão voluntária ou involuntária de influência
política, são aparentemente engajadas com especial vigor nas atividades econômicas.
Seus  membros  mais  aptos  buscam  o  reconhecimento  de  suas  habilidades  nesse
campo, uma vez que não há oportunidades a serviço do Estado. (WEBER,1996, p.
14)

E é nesse sentido que,  pouco a pouco, dentro do cristianismo vão se estabilizando

determinadas cisões que caracterizam a divisão dos sentidos, através do político, dentro de

uma discursividade (a cristã) que se pudera supor una e homogênea.

Resta […] observar o fato de os protestantes […] quer como classe dirigente, quer
como  subordinada,  tanto  em  maioria  quanto  em  minoria,  terem  mostrado  uma
especial tendência para desenvolver o racionalismo econômico, fato que não pode
ser observado entre os católicos em qualquer das situações citadas. A exploração
principal de tais diferenças deve pois ser procurada no caráter intrínseco permanente
de suas crenças religiosas,  e  não apenas em suas situações temporárias  externas,
históricas e políticas. (WEBER, 1996, p. 14)

Desse modo, tal como indica Weber, consideramos que as condições de produção que

engendram essa memória específica do funcionamento religioso, principalmente o protestante,
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deve levar em conta a crença como fator a parte. A importância disso se dá, à medida que

percebemos que, assim como diz o autor, embora os modos de funcionar economicamente do

capitalismo já estivessem postos e organizados de outro modo, a constituição das crenças no

interior do protestantismo foram fundamentais para a delineação do capitalismo tal como ele

se deu a partir de então. 

Isso, nem de longe, sugere uma relação de causa e consequência, mas, por outro lado,

sugere uma relação de sustentação mútua que, como veremos, vai se atualizando: se repetindo

e se deslocando conforme se inscreve a história e se estabilizam determinadas memórias pelas

quais sujeitos e instituições vão se significar através do religioso.

Ainda sobre essa relação e da importância de se observar o aspecto religioso como

uma categoria, o autor diz que

[…] Se quisermos encontrar uma relação interna entre certas expressões do velho
espírito protestante e a cultura capitalista moderna, deveremos tentar encontrá-la,
bem ou mal, não na alegria de viver mais ou menos materialista, ou ao menos anti-
ascética, mas nas suas características puramente religiosas. (WEBER, 1996, p. 16-
17)

Já  mencionamos  anteriormente  que  compreendemos  o  surgimento  das  igrejas

protestantes  (e  mais  especificamente  seus  desdobramentos  contemporâneos)  como  um

discurso fundador (ORLANDI, 1997). Isso porque a forma de operar dessas igrejas permite a

fundação de novas discursividades à medida que torna possível haver uma relação diferente

com o aspecto econômico em uma determinada formação social,  possibilitando mudanças

empíricas decorrentes de transformações nos modos de produção.

Retomando Weber, discutindo a ética protestante, e a exposição que o autor traz sobre

a forma como o deslocamento do pensamento sobre o capital vai se dando, destacamos, nas

palavras do autor, que:

De fato, o summum bonum dessa ética, o ganhar mais e mais dinheiro, combinado
com o afastamento estrito  de todo prazer  espontâneo  de viver  é  acima de  tudo,
completamente isento de qualquer mistura eudemonista, para não dizer hedonista; é
pensado  tão  puramente  como um fim  em si  mesmo,  que  do  ponto  de  vista  da
felicidade ou da utilidade para o indivíduo algo transcendental  e  completamente
irracional. (WEBER, 1996, p. 21)

No que se refere às condições de produção em que se deu esse deslocamento em que,

além da  relação  com o  divino,  há  também  uma  relação  com  o  financeiro,  é  necessário

observar  que  tais  mudanças  foram possíveis  mediante  às  normas  e  regras  que  foram se



60

naturalizando a partir da reforma luterana frente a realidade do trabalhador da época.

Trabalho,  religiosidade e  capital  passam a significar-se mutuamente no que Weber

chama de ética protestante. “Assim, pois, o capitalismo atual, que veio para dominar a vida

econômica,  educa  e  seleciona  os  sujeitos  de  quem  precisa,  mediante  o  processo  de

sobrevivência econômica do mais apto.” (WEBER, 1996, p. 22). O que, para nós, é possível

depreender disso é a constituição da noção de mérito enquanto uma recompensa para o bom

sujeito, aquele se identifica plenamente com o lugar que lhe é designado em determinada

formação discursiva.

A igreja protestante, na perspectiva de Weber já se funda em uma circunstância tal que

demonstra, além da constituição do mérito, a vigilância dos corpos e dos desejos enquanto

maneiras de se desvirtuar o “sujeito virtuoso”. De tal forma também se constitui o capitalismo

em sua forma,  fato  que  o  bom sujeito  virtuoso na  perspectiva  religiosa,  nesse  momento,

também é o bom sujeito da posição do trabalhador produtivo. 

O capitalismo não pode se utilizar do trabalho daqueles que praticam a doutrina do
liberum arbitrium indisciplinado, e menos ainda poder usar os homens de negócios
que pareçam absolutamente inescrupulosos ao  lidar  com outros  […].  Por isso,  a
diferença  não  está  no  grau  de  desenvolvimento  de  qualquer  impulso  de  ganhar
dinheiro.  A auri sacra fames é tão velha quanto a história do homem. (WEBER,
1996, p. 23)

É possível,  assim,  perceber  que  o  bom sujeito  religioso  é,  tal  como o  sujeito  do

capitalismo, convocado a ocupar o seu lugar, a sua posição na formação social. E, assim como

discute Weber, a conquista material está ocupando um lugar central para ambos.

Desse modo, em uma espécie de acordo invisível e abstrato de colaboração mútua, o

capitalismo  possui  elementos  que  possibilitam  a  estabilização  do  protestantismo,  e  o

protestantismo possui uma forma de identificar os sujeitos em suas posições, que é capaz de

fornecer ao capitalismo bons sujeitos bem-dispostos em sua tarefa.

Ao  descrever  o  modo  do  sistema  de  pagamento  por  tarefas  realizadas,  Weber

exemplifica  a  forma como o  trabalhador  moderno se inscrevia  na  relação de trabalho da

época. Nesse modo de operar, a remuneração é proporcional à quantidade, por exemplo, de

atividades cumpridas na colheita. 

Isso além de, discursivamente, reforçar a noção do mérito na perspectiva da conquista

do capital traz, também, uma inquietação de caráter, digamos, filosófico acerca do que o autor

chama de “tradicionalismo”. Se o trabalhador ganha determinada quantia em remuneração

para  exercer  uma  dada  quantidade  de  trabalho,  este  sujeito,  em sua  posição,  se  sentiria
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satisfeito em trabalhar o suficiente para a sua existência, ou tentaria acumular tanto quanto

fosse possível? O autor explica:

Este é um exemplo do que queremos significar aqui por tradicionalismo. O homem
não deseja “naturalmente” ganhar mais e mais dinheiro,  mas viver simplesmente
como foi  acostumado a viver  e  ganhar o necessário para isso.  Onde quer que o
capitalismo  moderno  tenha  começado  sua  ação  de  aumentar  a  produtividade  do
trabalho  humano  aumentando  sua  intensidade,  tem  encontrado  a  teimosíssima
resistência desse traço orientador do trabalho pré-capitalista. E ainda hoje a encontra,
e por mais atrasadas que sejam as forças de trabalho (do ponto de vista capitalista)
com que tenha de lidar. (WEBER, 1996, p. 24)

Há a partir disso dois elementos sobre os quais nós gostaríamos de nos ater, mas que

por enquanto nos contentaremos em pontuar: o primeiro deles diz respeito à desmistificação

da ideia de que o sujeito está predisposto antes e desde sempre à acumulação de capital; o

segundo ponto se deve à citada e “teimosíssima” resistência de que fala Weber, e de que fala

também Pêcheux (2010 [1981])  ao  refletir  sobre a  falha  do ritual  ideológico  pensando a

resistência no sujeito e na língua.

A discussão feita por Weber nos sinaliza como o sistema capitalista – tal como ele se

constitui  –,  é  determinante  como  condição  de  produção.  No  nosso  caso  em  análise,

pressupomos que o sistema capitalista, tal como se concebe e se apresenta, tende a impregnar,

através da  Teologia da Prosperidade, o modo de funcionar na relação entre religiosidade e

consumo.  Mais  do  que  isso,  a  questão  que  aqui  nos  interessa  reside  na  forma  como  o

capitalismo se inscreve discursivamente junto ao protestantismo, produzindo efeitos na forma

como os sujeitos em suas posições são afetados. 

Faz-se necessário pontuar que um grande modo de produção não se ergue e se sustenta

sozinho, ainda mais ao se deparar com resistências das mais diversas ordens. Desse modo

O capitalismo de hoje, por estar em posição de comando, pode recrutar suas forças
de  trabalho  com  certa  facilidade.  No  passado,  sempre  foi  um  problema
extremamente difícil. E mesmo hoje provavelmente não o conseguiria, não fosse o
apoio de um poderoso aliado que, como veremos, já estava a seu lado no tempo de
seu desenvolvimento. (WEBER, 1996, p. 25)

Descrevendo o que chama de “espírito” do capitalismo no âmbito de uma sociologia

de caráter assumidamente essencialista, Weber parece reunir um conjunto de características

basilares que possibilitam ao capitalismo existir tal como ele se apresenta. Isso que Weber

chama de espírito, ao tratarmos do discurso, conforme anunciamos, chamaremos de memória

na perspectiva da constituição dos sentidos. 
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Desse modo, a memória se coloca como aquilo que intervém como um já-dito, de uma

instância outra e faz com que o  modus operandis capitalista constitua o (e se constitua do)

semanticamente estável do sujeito contemporâneo. Novamente, com Weber: “A questão das

forças que motivaram a expansão do moderno capitalismo não é, em primeira instância, uma

questão sobre a origem dos montantes de capital disponibilizado para os usos capitalísticos

mas, bem acima disso, a origem do espírito do capitalismo.” (WEBER, 1996, p. 28).

Refletindo acerca da produção e circulação dos sentidos, em acordo com a ideia de

que nem sempre foi óbvia a relação íntima entre a lógica religiosa que reside nas bases da

constituição do protestantismo e as condições de reprodução do modus operandis capitalista,

indagamo-nos sobre como os sujeitos em suas posições se subjetivaram no decorrer dessas

mudanças  de modo a naturalizar  os sentidos que,  longe da formação discursiva religiosa,

pareciam “sem sentido”.

Se lhes  perguntarmos  qual  o  significado de  sua  atividade  sem descanso,  porque
nunca estão satisfeitos com o que têm, parecendo não fazer  sentido de qualquer
ponto de vista puramente mundano, talvez nos dêem uma resposta, se tiverem uma:
para garantir o futuro a meus filhos e meus netos... (WEBER, 1996, p. 29)

E, ainda sobre a naturalização dessa relação, o autor prossegue:

Com muito mais frequência, uma vez que tais motivos não lhes são peculiares, mas
seriam igualmente efetivos para os tradicionalistas e, mais corretamente, a resposta
seria  tão  só:  o  negócio,  com  o  seu  incessante  trabalho,  tornou-se  uma  parte
necessária de suas vidas. E essa seria de fato a única motivação possível, mas ao
mesmo tempo  nos  diz  que,  do  ponto  de  vista  da  felicidade  pessoal,  parece  tão
irracional este tipo de vida na qual  o homem existe para o seu negócio,  quando
deveria ser o contrário.  (WEBER, 1996, p. 29)

O acúmulo de capital na perspectiva do lucro e da propriedade privada, dessa forma,

vai se tornando cada vez mais natural para os sujeitos em suas posições. Trabalho não é, no

interior dessa discursividade, um meio puramente de sobrevivência, mas uma possibilidade de

se sobressair em meio aos outros. Eis aí,  um dos elementos cerne para a incorporação da

Teologia da Prosperidade, sobre a qual comentamos no capítulo anterior, na lógica religiosa.

Prosperar nesse sentido financeiro vai se engendrando como algo bom e necessário.

Outra noção que é muito cara ao processo que estamos buscando descrever é a de

vocação. Essa noção comparece discursivamente ligada a ideia de que para todos há um lugar.

Essa ideia, por sua vez, é importante para compreender a interpelação pela ideologia já que,

segundo essa noção, cada sujeito deve, sabidamente, ocupar uma posição específica em sua

formação social.
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O sistema capitalista  precisa tanto dessa devoção à vocação para fazer  dinheiro,
dessa  atitude  voltada  para  os  bens  materiais  tão bem adaptada  ao sistema e  tão
intimamente ligada às condições de sobrevivência na luta econômica pela existência,
que hoje não mais podemos questionar a necessidade de conexão do modo de vida
aquisitivo com qualquer Weltanschauung isolada. (WEBER, 1996, p. 30)

As condições de sobrevivência de que fala Weber, referem-se ao trabalho como modo

de  mantimento  do  estilo  de  vida  básico.  A  noção  de  vocação,  dessa  forma,  atua,  na

naturalização do que se compreende por trabalho, não mais como uma forma de sobreviver,

mas  sobretudo  uma  forma  de  “fazer  dinheiro”,  prosperar  financeiramente,  modo  de  se

comportar para o qual as pessoas estão, antes e de uma forma inexplicável, vocacionadas a se

direcionar.

Weber compreende que, no interior da participação religiosa no âmbito do econômico,

há um limite ligado ao que é concebível ou não. Queremos dizer, com isso, é que Weber

considera que algumas dessas participações não “fazem sentido”. 

De acordo com o autor: “[…] as tentativas da religião de influenciar a vida econômica,

o tanto que ainda pode ser sentida, é uma interferência injustificada.” (WEBER, 1996, p. 30).

O que Weber chama de interferência injustificada mediante a ausência de necessidade, por

parte do capitalismo, do apoio religioso, nós estamos compreendendo como uma memória que

faz funcionar uma espécie de mútua cooperação. 

Afirmamos isso, pois na perspectiva atual em que aparentemente o capitalismo não

precisa  da  religião,  a  religião,  mais  do  que  nunca,  parece  precisar  do  capitalismo  para

funcionar tal como ela se constitui contemporaneamente. Referimo-nos aqui ao que podemos

chamar  de  “mercado  da  cura”/adquirir  mais  fiéis,  em que  pastores  e  bispos  de  diversas

denominações  religiosas  oferecem  elementos  ungidos  por  valores  consideráveis  sob  a

promessa de cura das mais diversas ordens: física, espiritual, material, sexual, etc.

As implicações da reforma protestante são tantas quantas não poderíamos enumerar no

interior deste trabalho e, tal como pressupõe a Análise do Discurso acerca da (in)completude,

não é  o nosso propósito.  Há,  no  entanto,  de se  pontuar  determinados  limiares  em que a

heterogeneidade desses segmentos religiosos pode ser observada. 

Um desses pontos é aquele em que se constitui a vertente Luterana. Lutero, sendo um

dos importantes atores na reforma protestante, posiciona-se sobre a questão da vocação em

sua doutrina. E essa posição por ele tomada, passa a ter valor à medida que sua doutrina é,

posteriormente, reconhecida.
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Ao contrário, trabalhar dentro da vocação se lhe afigurou como a expressão externa
do amor fraternal. Isto ele prova com a observação de que a divisão do trabalho força
cada indivíduo a trabalhar  para os outros,  embora seu ponto de vista seja muito
ingênuo,  em gritante contraste  com as  posições bem conhecidas  de Adam Smith
sobre o mesmo tema. (WEBER, 1996, p. 35)

Cada vez mais, a partir de então, a imbricação que há entre o caráter econômico e o

caráter  religioso  vão  se  constituindo  como  um  nó,  sendo,  em  alguns  momentos,  quase

impossível dissociar o que é da ordem do protestantismo e o que é da ordem do capitalismo.

Contudo,  essa  justificativa,  evidentemente  escolástica  em  sua  essência,  logo
desapareceu, restando, cada vez maior ênfase a colocação de que o cumprimento dos
deveres mundanos é, em todas as circunstâncias, o único modo de vida aceitável por
Deus. Ele, e somente ele representa a vontade de Deus, e por isso qualquer vocação
legítima tem exatamente o mesmo valor aos olhos de Deus. (WEBER, 1996, p. 35)

Isso representa, entre outras coisas, que o exercício da vocação, que atualiza a ideia

que se tem sobre o próprio trabalho, só pode ser exercida à medida que se afasta do “mundo”.

Afastar-se  do  “mundo”  implica  aproximar-se  do  plano  divino  em  detrimento  do  plano

temporal, tal como discutimos (ver capítulo II) sobre a questão da reversibilidade no discurso

religioso. A visão escolástica, no entanto, a que o autor se refere, diz respeito a noção de

vocação peculiar à Igreja Luterana. 

Há de se saber que as noções que foram brevemente discutidas até aqui, tais como

mérito e vocação são noções que permeiam a circulação dos sentidos atualmente. A forma

como essas  noções  se  constituíram reverberam como memória  para  a  produção  e  para  a

circulação dos sentidos na formação discursiva neopentecostal brasileira. 

Todas  essas  noções  oferecem  limites,  ainda  que  abstratos,  para  a  moral  religiosa

específica desse segmento. A partir disso, e retornando à forma como o exercício de se pensar

a Igreja Luterana contribui para o problema que estamos colocando, pontuamos que

Essa  justificativa  moral  para  as  atividades  mundanas  foi  um  dos  mais  fortes
resultados da Reforma especialmente da participação de Lutero, e isto está fora de
dívida e já é lugar comum. Essa atitude é completamente oposta à profunda aversão
de Pascal para com as atividades mundanas, em sua postura contemplativa, e que ele
tinha na convicção profunda que só poderia ser entendida como vaidade ou ganância.
- E difere ainda mais do compromisso utilitário liberal com o mundo, preconizado
pelos jesuítas. Mas o significado prático destes resultados do protestantismo só pode
ser vagamente percebido, e não claramente reconhecido em seus detalhes. (WEBER,
1996, p. 35)

Adiantando-nos um pouco sobre o objeto desta dissertação, colocamo-nos a refletir
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desde já sobre algumas questões. Se o modo de vida aceitável aos olhos de Deus consiste em

cumprir os deveres mundanos, exercer a sexualidade fora do que estava estabelecido seria

visto como uma fuga ao cumprimento dos deveres? Um desvio na conduta moral, que apoiava

a noção de vocação desenvolvida por Lutero, na qual se dava a postura contemplativa, poderia

ser entendida como vaidade ou ganância? Deixemos ressoar, por enquanto, o questionamento.

A respeito  do  que  discutimos  até  aqui  é  necessário  dizer  que,  sendo  o  mérito,  a

vocação, o sucesso financeiro, etc., fundamentais para que o sujeito afetado pelo religioso

tenha uma vida próspera, pelo não-dito materializam a ideia de que aqueles que não adquirem

por mérito,  ou não dispõe por vocação de uma vida próspera,  estão afastados de Deus e,

consequentemente, mais próximo do Mal. 

Isso possibilita pensar em sujeitos não merecedores das benesses divinas. Merecer e

ter vocação, apesar de terem sua dimensão estritamente materialmente econômica, adquirem,

também, uma dimensão espiritual.

Dessa forma, esse sujeito que não merece, que não tem vocação ou que, por ventura,

esteja desvirtuado dela por suas práticas mundanas necessita de readequação: entra em jogo o

que, mais tarde, será compreendido como a cura espiritual. Elemento, este, fundamental para

as nossas análises.

Tendo  exposto  alguns  aspectos  importantes  sobre  a  constituição  discursiva  do

protestantismo em sua  relação com o capitalismo,  passaremos  agora  a  refletir  como essa

citada  memória  que  funciona  no  processo  de  produção  dos  sentidos  se  atualiza/ou,

possibilitando  pensar  o  mérito  e  a  vocação  em  seu  funcionamento  específico  para  o

neopentecostalismo. 

3.2 Discursividade, espiritualidade e (não) prosperidade

Temos partido da ideia de que a entrada da Teologia da Prosperidade na religiosidade

cristã  produz  efeitos  de  diversas  ordens:  das  que  mais  nos  interessam  analiticamente

destacamos a relação com um aspecto financeiro – que como vimos anteriormente, começa a

se delinear já pela reforma protestante – e, pela noção de mistificação (ORLANDI, 1987), a

atualização da relação com o plano divino e das  intervenções  de Deus na vida terrena –

trataremos especificamente da forma como a cura se apresenta, e por que ordem ela intervém.

 A teologia  da  prosperidade  apresenta-se  em sua  relação que  o  ideário  neoliberal.
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Temos  tomado  o  neoliberalismo  aqui  como  “uma  conjugação  de  ideias,  uma  teoria  que

confere sustentabilidade ideológica ao discurso do Capitalismo na contemporaneidade [...]”

(RODRIGUES, 2002, p. 31). Diferencia-se, portanto, do liberalismo clássico ao passo que se

coloca diferentemente quanto à circulação internacional dos bens e capitais.

Inserindo  já  nosso  deslocamento  para  pensar  discursivamente  essa  questão,

destacamos que, nessa perspectiva de internacionalização cabe, também, na esteira do que se

pode conceber como capital, um mercado de ideias prontas e enformadas, que funcionam sob

condições de produção específicas no que tange ao aspecto material.

Destacamos  esse  elemento  por  estarmos  cientes  de  que,  antes  de  sua  chegada  no

Brasil, a corrente neopentecostal – a qual se filia a Igreja Universal do Reino de Deus – se

desenvolvia e se estabilizava há décadas nos Estados Unidos.

Não por acaso, este é o país a que podemos referir o modo atual de operação tanto do

neoliberalismo  quanto  da  própria  religiosidade  em  sua  forma  atual.  Sendo  os  EUA

pertencentes à chamada América Protestante, o desenvolvimento da Teologia da Prosperidade

se deu lá e logo se iniciou seu processo de expansão – aqui entendida, pelas condições de

produção atuais, como internacionalização.

Aliás, como afirma Sousa (2011), desde o século XIX há investidas norte-americanas

no Brasil especificamente falando desta questão. “Desde fins do século XIX o protestantismo

de missão, de raízes norte-americanas, penetrava nas cidades brasileiras e, em menor escala,

no sertão.”  (SOUSA, 2011, p. 224).

Sobre o desenvolvimento de tais intervenções, o autor prossegue:

Contudo, foi a partir da década de 1950, quando a urbanização foi intensificada em
diversas partes do interior do país, que a pluralização religiosa recrudesceu. Se o
protestantismo tradicional, de bases essencialmente rurais, foi incapaz de atender à
nova demanda religiosa subjacente a esse processo, o pentecostalismo o fez com
mais prontidão, assumindo características diferenciadas de acordo com a região onde
se estabeleceu. (SOUSA, 2011, p. 224)

Hoje, as igrejas adeptas à  Teologia da Prosperidade se encontram pelo mundo todo.

No continente africano há, inclusive, ramificações da própria  Igreja Universal do Reino de

Deus que, pós-chegada no Brasil na década de 1970 viu-se tornar um grande império com

poderio, também, de internacionalização de suas práticas e ideias.

Ainda  sobre  o  funcionamento  do  discurso  das  igrejas  simpáticas  à  Teologia  da

Prosperidade,  trazemos  Sousa  (2011)  retomando  Mariano  (2005),  para  afirmar  que,  no

interior de tal prática discursiva, “[...] a redenção trazida por Cristo inclui também bençãos
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financeiras. Para isso, além de entregar dízimos, o fiel deve proferir palavras com fé para

adquirir o que deseja.” (SOUSA, 2011, p. 226). Isso é importante para o que introduzimos,

brevemente no capítulo anterior, acerca do testemunho (MARIANI, 2016), cuja teorização

procederemos no momento das análises. E o autor continua: “Um dos pressupostos da TP é

que a realidade material pode ser alterada por meio de palavras proferidas com fé” (SOUSA,

2011, p. 226)

O que temos compreendido no percurso de estabelecimento das igrejas de vertente

neopentecostal no Brasil é que a noção de purificação das almas – presente desde sempre nas

religiosidades  – se  desloca,  inscrevendo-se de maneira  específica.  Se antes,  a  purificação

pudera se dar pela confissão dos pecados e pagamento de penitências, para a Igreja Universal,

a  purificação  está,  mais  do  que  nunca,  associada  a  comprometimentos  financeiros.  Isso

demonstra o funcionamento de uma memória, própria da religiosidade cristã, se observarmos,

por exemplo, o funcionamento do pagamento de indulgências na história do Cristianismo.

Rodrigues (2002), discutindo a relação entre a Teologia da Prosperidade e a lógica do

mercado, demonstra como a sustentação de uma fé inabalável é importante também para o

funcionamento do modus operandis econômico atual. O autor diz que 

a “mão invisível” do mercado possui mecanismos concretos e imaginários, em que,
ao mesmo tempo que se torna algo visível, também o envolve de uma áurea mística
que o santifica, sedimentando-se a ideia de que o mercado é o espaço de solução de
problemas,  de  crescimento,  de  progresso,  de  prosperidade,  de  acumulação  de
riquezas  e  mobilidade  social,  mas  também  de  produção,  circulação  e  usufrutos
desses bens viabilizados pela ética do consumo. (RODRIGUES, 2002, p. 37)

É  desse  modo  que  temos  defendido  que  essa  aliança  entre  a  religiosidade  e  o

econômico na forma como ela se apresenta na IURD demanda ações, práticas e maneiras de

pensar a si e ao outro para o sujeito nessa lógica imerso. Em umas de nossas hipóteses, o

funcionamento do religioso estaria impregnado por esse funcionamento discursivo – produção

de efeitos mesmo – do neoliberalismo. Tal funcionamento se daria pela máxima isto que está

doente – que nós consideramos como doente – nós temos a cura, e que se cure rápido.

É nesse sentido que retornamos ao discurso religioso, para dizer que “[...] é preciso

que os homens, para serem ouvidos por Deus, se submetam às regras: eles devem ser bons,

puros, devem ter mérito, ter fé, etc.” (ORLANDI, 1987, p. 247). Essa submissão que cita a

autora, no entanto, ganha uma espessura específica no funcionamento do discurso da Igreja

Universal  já  que,  estando sob o efeito  da  lógica  neoliberal  e  suas  ofertas  de praticidade,

rapidez, inovação, etc., a religiosidade encontrará bases para potencializar a sua condenação a
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determinadas práticas. Isto é, “já que temos a solução para todas as aflições, sofre aquele que

quer”.

Desse modo, introduzimos um elemento importante para a doutrina neopentecostal:

sua noção específica de fé. Funciona no discurso da  IURD, mais especificamente em seu

Jornal, a noção de fé inteligente, proferida paulatinamente a cada edição também pela voz do

Bispo Edir Macedo.

De acordo com essa orientação religiosa, não basta que se tenha fé, mas é necessário

que  haja  uma  série  de  ações  empreendedoras  aliadas  a  fé  para  que  ela  funcione.  O

funcionamento impregnado de que temos tratado se materializa aí. A fé mercadológica que

funciona nesse ínterim – e que vai ser exercitada para a cura de diversas outras ordens, como

demonstraremos em análise – coloca para o sujeito a ilusão da reversibilidade ao passo que

reforça a sua ilusão do controle de si e, agora, também de sua vida espiritual.

Orlandi (1987, p. 250) ao discutir os dualismos que constituem o funcionamento do

discurso religioso aponta que o espírito é o ponto de articulação entre o homem e Deus. Isto é,

há de se ter fé e alcançar a elevação do espírito para que a distância (não anulável) entre o

plano temporal e o plano divino se encurte.

Nas  práticas  discursivas  da  IURD,  por  via  de  seu  jornal,  o  que  se  percebe  é  a

insurgência de outro elemento da espiritualidade. Apesar de também se apresentar como da

ordem do espírito, esse novo elemento irrompe advindo de um mal, resultado, quase sempre,

da falta de fé e, mais precisamente, da ausência do fiel para com as obrigações com relação ao

serviço religioso.

O mal espiritual se inscreve discursivamente deslocando a relação dos sujeitos com o

Sujeito.  Se,  no  discurso  católico  tradicional,  remete-se  a  um inferno  pós-vida  terrena,  o

discurso neopentecostal possibilita um “inferno” em vida. Inferno do qual é possível sair, a

partir do (re)encontro com o divino através da Igreja Universal.

A fé é, portanto, o meio pelo qual o sujeito/fiel pode buscar a sua salvação. Ela é “uma

graça recebida de Deus pelo homem. A fé move montanhas. O homem, com fé, tem muito

mais poder, mas como a fé é um dom divino, ela não emana do próprio homem, lhe vem de

Deus.” (ORLANDI, 1987, p. 250)

Tal mal espiritual, portanto, acomete aqueles que não dispõe da fé – a fé inteligente,

recordamos  –,  isto  é,  o  sujeito  sem fé poderá ser  acometido  de males  das  mais  diversas

ordens:  doenças,  criminalidade,  etc.  além de – o que mais nos importa  –  desvios de sua
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sexualidade. A forma de sanar – leia-se curar – esses problemas é, claro, o reencontro com a

fé inteligente por meio da Igreja Universal. A isso, na esteira do que teoriza Orlandi (1987)

acerca do discurso pedagógico, temos chamado circularidade. 
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4. A(S) SEXUALIDADE(S) E AS FORMAS DE SUBJETIVAÇÃO

A teoria  popular  sobre  a  pulsão  sexual  tem
seu mais belo equivalente na fábula poética da
divisão  do  ser  humano  em  duas  metades  –
homem e mulher – que aspiram a unir-se de
novo no amor. Por isso causa grande surpresa
tomar conhecimento  de  que há homens cujo
objeto sexual não é a mulher, mas o homem, e
mulheres  para  quem não o  homem, e  sim a
mulher, representa o objeto sexual.

Sigmund Freud (1901) – Os três ensaios sobre
a teoria da sexualidade

4.1 Das condições de/para ser sujeito da(s) sexualidade(s)

Na última virada de milênio, em que passamos a escrever a (e nos inscrever na, diga-

se) história dos anos 2000, dentre diversas mudanças, é possível perceber um deslocamento na

forma de circulação dos sentidos sobre a sexualidade. Isso não se deu sem os esforços, na

esfera pública, dos movimentos sociais engajados nas conquistas de direitos levando-se em

consideração as liberdades individuais. Nas palavras de Ferrari & Zoppi-Fontana (2017): “as

questões relacionadas  à problemática das mulheres têm sido alvo de especial  atenção nas

últimas décadas,  não só no meio acadêmico, mas também nas instâncias governamentais”

(FERRARI & ZOPPI-FONTANA, 2017, p. 7)

As ondas do movimento pelos direitos das mulheres no decorrer do século XX e a

consolidação do movimento LGBT nas últimas décadas do mesmo século são alguns dos

fatores que influenciaram para que, pós anos 2000, fosse possível uma disputa dos referentes

discursivos na produção dos sentidos sobre as sexualidades. 

Temos compreendido que a diferença entre os gêneros é construída discursivamente,

“efeito de um processo de interpelação complexo e contraditório” (ZOPPI-FONTANA, 2013).

É, portanto, partindo da ideia da existência de um complexo e contraditório modo pelo qual os

sujeitos são interpelados que buscamos refletir sobre os sentidos produzidos no que se refere à

sexualidade.

Se antes, ao falar da homossexualidade, por exemplo, havia o funcionamento de um

processo  de  subjetivação  (MAGALHÃES  &  MARIANI,  2010)  que  perpassava

majoritariamente pelo domínio da medicina, atualmente já é possível perceber uma disputa de
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sentidos. Se os sentidos sobre essa questão estavam semanticamente estabilizados tendendo

para a determinação advinda de uma moralização excessiva,  no debate sobre os corpos a

disputa de sentidos a qual estamos nos referindo possibilita o acontecimento do deslocamento.

Ferrari (2006), ao analisar o discurso das revistas semanais sobre a homossexualidade,

observa processos discursivos que tematizam uma suposta relação com a AIDS na década de

80.  Retomando  este  trabalho,  o  autor  diz  que  “naquela  década  para  se  falar  do  sujeito

homossexual e do seu estilo de vida, falava-se, necessariamente, em doença, em pecado e em

crime” (FERRARI, 2012, p. 10). Ou seja, esses sujeitos eram discursivizados respectivamente

pelo discurso médico, religioso e legal. O autor prossegue: 

Esses  sujeitos  eram  silenciados  e,  se  falavam,  reproduziam  aqueles  discursos
(médico,  religioso,  principalmente)  sobre a  sua condição.  Estavam certos  de que
eram  mesmo  responsáveis,  não  só  pela  sua  contaminação,  mas  por  colocarem
parcela da população em risco. (FERRARI, 2012, p. 10)

Ao reproduzir tais discursos em seus próprios dizeres, temos uma demonstração de

como o processo de subjetivação atua, por vezes, subjugando sujeitos em suas posições em

determinadas condições.

Décadas  depois,  e  mais  especificamente  no  ano  de  2012  (os  tais  anos  2000  que

citamos acima), o autor, ao retomar, a investigação dos sentidos sobre a homossexualidade nas

revistas,  vai  percebendo  movimentos  e  deslocamentos  na  enunciação  da  sexualidade.  Ao

analisar um enunciado sobre “o jovem gay contemporâneo” em uma revista, Ferrari diz que “a

revista atribui apenas ao aumento da escolarização dos brasileiros a responsabilidade pela

maior  aceitação  dos  homossexuais”  (FERRARI,  2012,  p.  13).  A  despeito  da  questão

profundamente trabalhada pelo autor em sua pesquisa, o que os dizeres dele nos demonstram

é, sobretudo, que há, passado esse tempo, uma “maior aceitação” que, por sua vez, se deu de

forma nuançada e não sem um aspecto densamente material e contraditório.

É preciso pontuar, na esteira do que teorizam alguns autores, a forte influência que o

discurso médico – mais especificamente sua voz patologizadora – exerce sobre as orientações

sexuais e, mais intensamente, sobre as identidades de gênero. A transexualidade, aliás, ainda

consta como transtorno no CID (Classificação Internacional de Doenças). 

A respeito da influência desses discursos sobre os processos discursivos neste trabalho

analisados, falaremos mais a frente. Por enquanto, dado o teor deste trabalho, contentamo-nos

em anotar algumas provocações que permeiam o problema central a ser abordado.

Conforme diz Pêcheux (1995 [1975], p. 144) “'A ideologia da classe dominante não se
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torna  dominante  pela  graça  do  céu...'”,  tal  como  sugere  o  autor,  pensamos  também  a

heterossexualidade  como  sentido  hegemônico.  A defesa  da  heterossexualidade  se  dá,  por

exemplo, em Aparelhos Ideológicos de Estado como a Igreja, e, nesse caso, estamos falando

especificamente da Igreja Universal do Reino de Deus, tendo na heterossexualidade um lugar

e um meio de realização.

Em função disso, ressaltamos também a influência que a moral religiosa tem assumido

sobre as sexualidades. Dizemos “as sexualidades”, e não somente sexualidade, de modo geral,

universalizante,  pois  há  também  em  relação  à  própria  heterossexualidade  processos  de

apagamento de sua heterogeneidade e espessura. Há um estatuto social de conduta, ou seja, de

acordo com algumas normas sociais, a heterossexualidade é isso, e só pode ser isso e não

outra coisa. Ressaltamos, claro, que pesa sobre as  sexualidades ditas desviantes também a

violência (física e psicológica, material, etc.) que se naturalizou no decorrer dos tempos.

Dito isso, e continuando uma abordagem discursiva sobre essa questão, passamos a

investigar a forma como alguns estudiosos têm percebido as sexualidades.

Na Análise do Discurso compreendemos que, antes de qualquer coisa, nossos corpos

são feitos de linguagem (HENRY, 2013). Em uma entrevista homônima (in ORLANDI, 2015)

concedida por Pêcheux e Gadet acerca do livro  A língua inatingível, os autores comentam

acerca da relação entre história, ideologia e discursividade no que se refere à língua tal como a

tradição linguística se coloca até então nas condições de produção em que ambos teorizam.

Essa  relação  que  os  autores  comentam,  como  vimos,  configura-se  a  partir  da

reterritorialização,  da  mudança  de  terreno  e,  principalmente,  a  partir  de  um  intenso

movimento de se repensar teoricamente o que está cristalizado no que se refere ao mundo

como objeto da ciência.

Neste  capítulo buscamos,  à  luz  da  AD, refletir  mais  a  fundo sobre  como se dá a

produção  dos  sentidos  sobre  as  ditas  minorias  sexuais.  Classificamos  tais  grupos  como

minoria não em uma perspectiva quantitativa, mas por entender que mediante a existência da

heteronormatividade,  aquelas  sexualidades  não-heterossexuais  estarão  sempre  sobre  um

espectro imaginário – quase sempre negativo – a respeito de sua existência. 

Dessa forma, se a heterossexualidade é o sentido dominante e, mais do que isso, em

algumas  situações  se  coloca  como  regra,  cabe  à  homossexualidade,  à  bissexualidade,  à

transexualidade,  etc.  existirem à margem e sob o espectro dela.  Ferrari  (2006) retomando

Foucault (1975) anota que é a partir do século XIX que o homossexual passa a ser notado com
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relação a sua sexualidade:

O homossexual, então, na perspectiva do modelo heterossexual tido com padrão em
relação à sexualidade,  era uma espécie desviante.  E as  práticas  que fugissem ao
padrão do heteroerotismo monogâmico  eram condenadas,  legitimando,  no século
XIX, a valorização do prazer entre homens e mulheres (FERRARI, 2006, p. 35)

Constrói-se,  portanto  um  caminho  pelo  qual  discursivamente  as  sexualidades

desviantes vão sendo situadas na marginalidade.  Aquilo que é marginal,  periférico é,  sem

dúvidas, construído discursivamente, isto é, tal como propõe Pêcheux (1982) a respeito da

desmitificação  do  pensamento  sobre  ideologia  dominante  e  ideologia  dominada,  tendo  a

ideologia como objeto paradoxal, objetivamos aqui, na esteira do que vêm desenvolvendo

alguns autores, propor uma leitura que parta de um outro lugar sobre a sexualidade. 

Nesta  proposta,  o  objetivo  principal  é  perceber  como  as  minorias  sexuais  são

produzidas  discursivamente  como  o  inverso  proporcional  da  heterossexualidade.  As

sexualidades  outras,  em  certa  medida,  tem  comparecido  nos  processos  de  circulação  de

sentido como irretratáveis, inatingíveis.

Pêcheux (2010 [1981]) inicia sua supracitada entrevista falando sobre o surgimento da

discussão sobre a ideologia na década de 60 em que se discutia, sobretudo, a noção de leitura.

Funda-se um dispositivo polêmico que se coloca contra as ideias que estão em vigor. 

Tal dispositivo, que tem possibilitado pensar questões sobre a língua, a história e o

sujeito, tem permitido, sobretudo, pensar de um outro lugar. A entrevista, então, passa a girar

em torno das ideias dominantes contra as quais esse novo dispositivo (produto da reflexão a

que nos referimos anteriormente) se coloca. O espiritualismo filosófico calcado na tradição

religiosa é uma dessas ideias dominantes; outras seriam determinadas formas trabalhadas nas

análises de conteúdo; e, por fim, o objetivismo científico que, em seu surgimento, e ao se

colocar  contra  o  espiritualismo  filosófico,  propõe  um  enrijecimento  do  pensamento,  da

produção do saber.

Não por acaso, o que chamamos nesse capítulo de minorias sexuais vem de um outro

lugar. Em muitas formações discursivas os sujeitos que constituem esse grupo tão heterogêneo

vem de um não lugar,  ou de um lugar  da diferença.  De qualquer  forma, e a  despeito  da

equivocidade da designação minoria sem que empiricamente esse grupo seja constituído por

menos sujeitos do que qualquer outro grupo, buscamos pensar como, a partir de uma história

recente, essa minoria saiu ao espaço público fazendo-se significar.

Fazer-se  significar,  durante  muito  tempo,  quis  dizer  colocar-se  em  evidência.
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Consideramos, ao ancorarmo-nos na AD, suspeita essa pretensa intenção de se evidenciar.

Não há garantias de uma leitura dos corpos, como objeto simbólico, que esteja de acordo com

o que pretendem os movimentos sociais em favor das minorias. Isso porque o deslocamento

na forma de se ler o corpo depende da língua, da história e dos sujeitos. Um deslocamento nas

leituras dos corpos pressupõe um deslocamento na própria noção de leitura. 

Foi  com o  estruturalismo  filosófico  da  década  de  60  que  entram em cena  novas

propostas de relação com o texto. Há, então, uma atualização das noções de falar, escrever,

escutar e ler. 

No nosso entendimento, é exatamente essa tomada de posição que constitui o pontapé

inicial para uma relação (necessária, diga-se) outra com a linguagem. E, ousamos, inaugura-se

uma discursividade  para  se  pensar  um outro  lugar  e  de  uma outra  maneira.  É,  portanto,

buscando ocupar esse outro lugar de leitura que nos debruçamos sobre a sexualidade como

objeto.

Souza  (1997)  ao  analisar  as  cartas  ao  Grupo  Somos  de  Afirmação  Homossexual

debruçando-se sobre a questão da enunciação da sexualidade nos limites entre o público e o

privado diz que: “[...] todo o problema reside na possibilidade de expressão das sexualidades,

sobretudo porque ela é o lugar da diferença imprevisível” (p. 19). Esse todo sobre o qual diz

Souza,  refere-se  à  problemática  da  sexualidade  sobretudo  nos  séculos  XVIII  e  XIX.  É,

todavia, sobre esse “lugar da diferença imprevisível” que gostaríamos de nos ater.

A diferença, na construção dos sentidos, se configura como importante à medida que

através dela se presentifica o outro. Esse outro, que é imaginário, por sua vez se inscreve

discursivamente em se tratando do par heterossexualidade/não-heterossexualidade. 

Já  afirmamos,  anteriormente,  neste  trabalho,  a  existência  da  heteronormatividade.

Através dessa noção, que estabelece a heterossexualidade como padrão a ser seguido como

norma,  é  que  se  torna  possível  ler  as  sexualidades  ditas  desviantes como  um  outro.  A

homossexualidade, a bissexualidade e transexualidade, para sermos mais exatos, constituem-

se no lugar da diferença, do outro. E, ao aparecerem como novo, são imprevisíveis.

Questionando-nos sobre alguns aspectos históricos que contribuíram para a construção

da sexualidade como tal e, também, a naturalização dos sentidos sobre ela, observamos o que

diz Souza (1997) retomando outros autores para pensar a enunciação da sexualidade:

Daí Sennett levar em conta que, no século XIX, a sexualidade foi um importante
recurso para a definição do si, ele argumenta que no século passado [século XIX],
quando, por exemplo, alguém se encontrava fora do ambiente familiar e imerso na
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multidão tinha a liberdade de expor-se a todo tipo de experiências sexuais: encontro
com prostitutas, aventuras passageiras, etc. Contudo, a aceitação dessas práticas, na
posição de membro de uma família, era motivo de grande vergonha (SOUZA, 1997,
p. 18)

No século XIX, então, tendo tanta importância para a constituição de um imaginário

sobre si e sobre o outro, a sexualidade (como identidade/identificação) atua no limite do que

se pode ou não praticar – no que tange também à sexualidade (como prática sexual) – estando

em determinada  posição.  Nessa  ocasião,  os  sentidos  sobre  a  sexualidade  delimitavam as

experiências sexuais como aceitáveis ou inaceitáveis, a depender da posição que se ocupa.

Atualmente  o  que  estamos  propondo  é  que  esses  sentidos  continuam  atuando,  todavia,

relacionando outras posições e em decorrência de outros limites.

A sexualidade, nesse sentido, comparece como uma forma de alimentar um imaginário

do sujeito em sua posição sobre si mesmo e, consequentemente, sobre o outro. A alteridade

como constitutiva dos processos discursivos atua diretamente na leitura que se faz dos objetos

simbólicos.

Souza (1997) discute, ainda, algo que nos é caro ao refletir sobre a sexualidades ditas

desviantes: o pretendido apagamento que se espera delas para que se seja um bom sujeito em

sua posição na formação social. “Cabe aqui a seguinte dedução: se a sexualidade é o nicho da

subjetividade, espaço do privado, então, conforme propõe Brown, para que surja o âmbito

público, a sexualidade deve ser apagada” (SOUZA, 1997, p. 20)

Foucault (1988) discute, em sua História da Sexualidade, diversos aspectos, inclusive,

discursivos, que permeiam a constituição dos corpos e das liberdades individuais, tal como

conhecemos  atualmente.  Ao  confrontar,  por  exemplo,  a  homossexualidade  e  a

heterossexualidade  o  autor  parte  de  certos  questionamentos  para  demonstrar  que  as

sexualidades, enquanto categoria heterogênea, organizam os segmentos que nela se encontram

a partir de lugares diferentes. 

Um dos questionamentos centrais trazidos pelo autor é:  “será que, enquanto prática

sexual, a homossexualidade recebeu os mesmos direitos de expressão e de exercício que a

sexualidade dita normal?” (FOUCAULT, 1988, p. 16). Sem nos arriscarmos com conclusões

prematuras  acerca disso,  sigamos observando alguns outros aspectos no que tange a  esse

assunto.

Conforme  dissemos,  a  moralidade  religiosa  é  determinante  para  os  processos  de

significação da sexualidade. Especificamente na religiosidade cristã, que é o que mais nos
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interessa neste trabalho, há peculiaridades no modo de funcionar em que o apagamento da

sexualidade aparece como algo necessário para o exercício da fé:

Para  os  judeus,  a  sexualidade  é  perturbadora,  porém necessária.  Contrariamente,
entre  os  cristãos,  a  sexualidade  é  um  sinal  portador  de  forte  carga  simbólica
precisamente  porque  sua  desaparição  é  condição  do  surgimento  do  indivíduo
publicamente comprometido.  Trata-se aqui  das lideranças políticas  e  eclesiásticas
emergentes  no  contexto  de  Roma  antiga.  A capacidade  de  controlar  a  própria
inclinação para os prazeres do sexo era prova da aptidão necessária para a condução
religiosa.  A  supressão  da  sexualidade  ou,  mais  modernamente,  a  retirada  da
sexualidade, significa um estado de disponibilidade resoluta a respeito de Deus e dos
demais, ligada ao ideal cristão da pessoa 'de coração simples' (SOUZA, 1997, p. 20-
21)

Dessa forma é necessário que a sexualidade “desapareça” para que “apareça” o bom

sujeito religioso plenamente identificado com a doutrina. O controle do prazer é um embate a

ser travado pelo sujeito com ele mesmo em busca do exercício da fé.  Ou seja, o pretendido

apagamento para o exercício da fé também se constitui a partir de uma ilusão referencial. 

O “apagar”,  na perspectiva de uma interdição dos sentidos,  funciona na superfície

linguística, mas discursivamente esse apagamento também produz efeitos. Trata-se, portanto,

e em alguns casos, de se observar a produção dos sentidos sobre a sexualidade a partir dos

não-ditos a respeito dela. 

Souza (1997) direciona, por conta de seu objeto de análise, seu trabalho para a questão

da  homossexualidade.  Tratam-se  de  cartas  em  que  pessoas  homossexuais  contam  suas

vivências ao  Grupo Somos fazendo-se, a partir disso, enunciar a sua sexualidade. O autor

discute a efetividade das transformações propostas pelos movimentos sociais nos processos de

subjetivação:

A história da militância homossexual, inserida entre os vários movimentos sociais
urbanos de minoria, traz à tona a questão da sexualidade como um dispositivo de
subjetivação. O desafio é que aí as práticas sexuais são tomadas como uma questão a
se  inscrever  no  espaço  público.  Trata-se  agora  de  tornar  pública  uma  instância
individual e colocá-la como fato político. (SOUZA, 1997, p. 22)

A sexualidade enquanto um elemento importante para a forma como os sujeitos se

constituem e são interpelados, portanto, é colocada em circulação pelos movimentos sociais.

Estes últimos, ao terem a rua como palco principal, possuíam as condições necessárias para

que a sexualidade transpassasse do privado para o público. 

Notando  a  existência  desse  pretendido  apagamento  sobre  a  sexualidade

(historicamente pensada para o âmbito do privado e diante da necessidade de adentrar ao
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espaço público), notadamente os movimentos sociais propõe a visibilização como forma de

atuação. Isto é, afirmar-se homossexual é compreendido como uma maneira de naturalizar os

sentidos sobre a homossexualidade conferindo a ela um estatuto de normalidade. 

Em seu estado atual,  especialmente em território norte-americano, essa forma de
ativismo político desenvolveu a perspectiva de que 'a visibilidade é essencial na luta
pelos  direitos  de  todos  os  chamados  grupos  minoritários  e,  em  particular,  no
movimento  homossexual  feminino'.  A reivindicação,  que  tem o  Glaad  (Gay and
Lesbian Alliance Against Defamation) como porta-voz, é pela exposição de casais
homossexuais no espaço público como um fato normal. (SOUZA, 1997, p. 23)

A visibilização torna-se, então, uma linha de atuação. Resta dizer que a inserção dos

movimentos  sociais  pelas  liberdades  individuais  na  esfera  pública  atuam efetivamente  no

político. A divisão dos sentidos é possível de ser percebida graças aos sentidos colocados em

circulação  através  do  movimento  LGBT,  através  das  propostas  dos  movimentos,

minimamente, fala-se sobre o sexo e a sexualidade homossexual, bissexual e transexual. “Se o

sexo é reprimido, isto é, fadado à proibição, à inexistência e ao mutismo, o simples fato de

falar  dele  e  de  sua  repressão  possui  como  que  um  ar  de  transgressão  deliberada”

(FOUCAULT, 1988, p. 12).

Ainda que a leitura hegemônica seja aquela advinda da heteronormatividade, há em

circulação, a partir disso, um outro sentido possível. Ou seja, “há a relação entre esse grupo

minoritário  e  a  sociedade  mais  ampla,  em um âmbito  em que  a  heterossexualidade  é  o

referencial único de normalidade.” (SOUZA, 1997, p. 23)

Ao deslocar-se  o  modo de ler  a  sexualidade  e,  consequentemente,  seus  modos de

subjetivação, há o surgimento de outras questões. A tendência à estabilização dos sentidos é

uma característica que se renova na discursividade. 

Deslocam-se sentidos estabilizados, para se estabilizar outros. “O dilema do discurso

gay é que, ao dar visibilidade a uma certa forma de vivência homossexual, pode produzir a

marginalidade de outros modos de viver a homossexualidade” (SOUZA, 1997, p. 23). E mais

do  que  isso:  a  possibilidade  da  marginalização  de  outras  formas  de  exercer  a  própria

sexualidade e identidade de gênero, pautando, por exemplo, a transexualidade a partir de um

imaginário específico. Dessa forma, ao estabilizar o que cabe na sigla LGBT, criam-se outras

formas  de  subjetivação  da  sexualidade,  mas  não  se  dá  conta  de  todas  as  formas  de

subjetivação possíveis.

Com efeito, a disputa pelos sentidos sobre as sexualidades ditas desviantes perpassam

os  discursos  fundadores  pelos  quais  se  constituíram,  historicamente,  as  suas  formas  de
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expressão. Referimo-nos aqui, mais especificamente, ao discurso de patologização advindo da

forma como os sentidos sobre as  sexualidades outras  se inscreveram na ciência médica, no

direito  e  pela  forma  como ele  inscrevem as  posições-sujeito  na  noção  de  cidadania  e,  à

religiosidade como promotora de uma conduta moral para o exercício da sexualidade. 

Indagamo-nos, na esteira do que diz Souza (1997), sobre as formas da subjetivação

diante da alteridade:

Como é possível enunciar uma subjetividade subsumindo-se à palavra do outro, já
que discursivamente a construção de uma identidade homossexual está previamente
definida  pela  medicina  e  pela  psiquiatria,  pelo  direito  penal  e  por  domínios
correlatos do saber? (SOUZA, 1997, p. 24)

A subjetividade homossexual – e ampliamos aqui a discussão para pensar também a

bissexualidade  como orientação e  a  transexualidade  como identificação de  gênero  – está,

desse modo, constituída a partir de uma relação de dependência com os sentidos já enunciados

por outras posições que não a do próprio sujeito. A respeito da questão da patologização e de

sua  relação  com o  apagamento,  por  exemplo,  Souza  referenciando  Lejeune,  diz  que:  “O

trabalho de Lejeune, a propósito da genealogia das autobiografias homossexuais, na França do

século XIX, pode ilustrar esse processo em que a anulação da posição de sujeito é condição

do aparecimento da homossexualidade no campo da medicina”. (SOUZA, 1997, p. 29)

Lejeune (1973),  por  sua  vez,  retomando Foucault  (1988 [1969])  discorre  sobre  os

dispositivos  de  sexualidade  no  que  se  refere  às  formas  pelas  quais  ela  era  observada na

ocasião da fundação dos sentidos da sexualidade no interior do discurso médico.

A primeira  [estratégia  de  objetivação  do  indivíduo]  o  autor  a  localiza  entre  as
técnicas  médicas  pelas  quais  o  corpo  feminino  é  observado  como  um  objeto
saturado de sexualidade. Trata-se da 'histerização' da mulher, na qual seu corpo é
isolado  como  parte  intrínseca  de  uma  patologia.  O  que  se  investiga  aí  é  uma
sexualidade misteriosa, que cobre ao mesmo tempo uma parte e um corpo inteiro.
Desse  modo,  o  discurso  analítico  da  medicina  assujeita  o  corpo  da  mulher,
transformando-a  num  objeto  de  saber  que  mistura  atributos  de  sua  identidade
pessoal e dos vínculos com a saúde do corpo social. (SOUZA, 1997, p. 31)

O corpo da mulher, no interior dessa concepção, careceria de castração para a atuação

de acordo com a “normalidade”. Ao objetificar, o discurso médico desumaniza transportando

a noção de “pessoa” para “objeto da ciência”. Essa objetificação, por exemplo, é elemento

fundamental para a compreensão dos processos discursivos que temos depreendido em nossas

análises no funcionamento do discurso do jornal Folha Universal.

Retornando, novamente, às cartas analisadas por Souza refletimos sobre o processo de
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constituição das posições para os homossexuais. Compreendemos, a partir do olhar do autor,

que,  estando  a  subjetivação  intrinsecamente  ligada  à  relação  de  alteridade,  o  sujeito

homossexual  não  encontra  um lugar  discursivo  para  expressar-se  a  si  mesmo,  ele  o  faz

subsumindo-se à palavra do outro.  “Dir-se-ia que o homossexual nesse momento não tem

discurso, por isso tem de usar o discurso do médico, do jurista, do psiquiatra para referir-se a

si.” (SOUZA, 1997, p. 24)

Novamente  retomando  Foucault,  dessa  vez  para  pensar  a  questão  do  religioso  na

circulação dos sentidos sobre a sexualidade, o autor afirma que “Pode-se objetar [...] que na

prática cristã de identificação, o indivíduo estatuído como pecador e penitente declarava-se,

assim, excluído do grupo, o que, ao invés de afirmação, denota negação de si” (SOUZA,

1997, p. 42). Isso, entre outras coisas, demonstra que no interior do discurso religioso e nos

processos discursivos que nele  ressoam, há um movimento inverso ao que propunham os

movimentos sociais que lutam pela conquista das liberdades individuais. 

Enquanto tais movimentos propunham uma tomada ao espaço público como proposta

de naturalização dos sentidos sobre as sexualidades outras, no âmbito da esfera religiosa esse

movimento  é  interditado  pela  prática  da  crença  religiosa.  Enunciar  a  sexualidade  dita

desviante é  inscrever-se  na  posição  de  desviado  da  fé,  portanto,  inapto  para  exercer

determinada  crença  religiosa.  Dizer-se  fora  da  heterossexualidade  significa  mal  dizer-se.

Confirmar-se maldito.

Estamos de acordo com a ideia de que “O movimento homossexual é tecido por um

discurso de afirmação pautado pelo ideal de identidade” (MACRAE, 1990  apud SOUZA,

1997, p. 47). Tendo em vista o supracitado, afirmamos que o apagamento produzido pelo

discurso cristão, e mais especificamente o neopentecostal o qual temos observado, opera na

negação da identidade e, como veremos mais adiante, esse apagamento se inscreve na língua. 

Pensando as formas pelas quais se delineia esse apagamento sobre as  sexualidades

outras no discurso religioso, retomamos a História da Sexualidade para pensar a proximidade

que se estabelece entre a noção de apagamento e a de repressão. De acordo com Foucault

(1988):  “[...]  a  repressão  funciona,  decerto,  como  condenação  ao  desaparecimento,  mas

também  como  injunção  ao  silêncio,  afirmação  da  inexistência  e,  consequentemente,

constatação de que, em tudo isso, não há nada para dizer, nem para ver, nem para saber.”

(FOUCAULT, 1988, p. 10)

Nesse  sentido,  apagar,  do  ponto  de  vista  da  interdição  dos  sentidos,  está
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intrinsecamente  ligado,  dadas  as  condições  de  produção  da  subjetivação  no  que  tange  à

sexualidade, com a repressão.

Tendo exposto alguns pontos,  destacamos que os processos de subjetivação dessas

sexualidades  a  que temos  chamado de  outra,  atuam nas/pelas  memórias  que  estabelecem

lugares e condições de existências para determinadas práticas no que tange à sexualidade. As

dimensões que demonstramos até aqui, atuam fortemente na forma como a Igreja Universal

do Reino de Deus, inscrevendo-se em uma lógica dominante, significará, por meio de seu

jornal, sujeitos na (e fora da) sua sexualidade.

É  desse  modo  que  retomamos  noções  como  a  repressão  –  pelo  apagamento  da

sexualidade –, via subsunção aos domínios religioso, da medicina e da (transgressão da) lei.

Esses elementos dizem fortemente pelas páginas do jornal produzindo efeitos e projetando um

imaginário específico sobre as sexualidades ditas desviantes para o sujeito/fiel/leitor do jornal

Folha Universal.

4.2 Corpos de marte: a sexualidade humana vista por um marciano 

Parafraseando  o  filósofo  Pêcheux  (2010  [1981])  pensando  teoricamente  como  se

coloca o problema da língua, trataremos aqui de como, mediante um impossível do sujeito, da

história e da própria língua, constituem-se a sexualidade e as identificações de gênero.

Partindo da ideia de que a linguagem nos constitui, empreendemos um esforço teórico

admitindo que antes do estabelecimento de uma expressão da sexualidade, de identidade ou

identificação de gênero, há discursos e os corpos são, antes de tudo, corpos discursivos. Desse

modo  é  que  ousamos  uma  proposta  de  leitura  desses  corpos  questionando  os  efeitos  de

evidência que atualmente circulam. Como se fundariam sentidos que escapariam aos efeitos

de evidência que decorrem dos pressupostos da sexualidade humana?

Antes,  disso,  no  entanto,  parece-nos  fundamental  perceber  a  forma  como  a

sexualidade foi significada em seu percurso e o que, em sua história recente, aponta para a

desconstrução  de  sentidos  há  muito  tempo  estabilizados  e  que,  de  certa  forma,  vem  de

encontro a uma perspectiva psicologizante do indivíduo e à problemática da negligenciação

do seu desejo sexual. 

Há algo na constituição do sujeito na relação com sexualidade, algo basilar, e que de

certa forma comparece como um já-lá para o exercício do sujeito sexual. As identidades de
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gênero (e mais especificamente os processos de identificação com o imaginário do que seja

um determinado gênero) são fundamentais para o exercício da sexualidade no que se refere ao

seu aspecto “semanticamente estável”, isto é, se há um heterossexual, ou bissexual, ou ainda

homossexual  é  porque  há,  antes  disso,  sujeitos  em  relação  uns  com  os  outros  em

combinações. 

O binarismo de  gênero  é  uma lógica  que  funciona  socialmente  dicotomizando  as

experiências identitárias. Dessa forma, o que se tem de “normal” é a identificação com o

gênero masculino, ou com o gênero feminino. O que foge disso é passível de estranheza, pois

estremesse as fronteiras de sentidos do que já estava, aparentemente, resolvido. 

Na perspectiva dos sentidos e da necessidade do sujeito em sua forma atual de que os

sentidos estejam estabilizados, determinadas performances de gênero (que podem transitar na

esfera das identidades e das não-identidades) atuam na desordem da circulação dos sentidos. 

A homossexualidade,  inscrita  na  noção de  orientação sexual,  ou seja,  baseada  em

“para quem o sujeito orienta sua sexualidade” está, dessa forma, associada a performances de

gênero diversas. Ser homossexual, nessa perspectiva, não se trata somente de se relacionar

sexualmente com homens, mas tem a ver com um determinado estatuto social que baliza o

desempenho de acordo com a maior ou menor identificação de um imaginário do que seja o

homem e a mulher. Um homem que pinte as unhas, ou uma mulher que use roupas muito

largas parecem romper com esse estatuto em que os sentidos sobre ser algo estão estáveis e

organizados.

Dito alguns aspectos introdutórios da discussão que neste item pretendemos, é preciso

mensurar,  no  entanto,  a  forma  como  o  “comportamento”  foi  determinante  para  a

aceitação/não-aceitação de determinados sujeitos em suas práticas sociais. Trata-se aqui da

ideia  de  que não importa  o que  se faça dentro  dos  quartos,  mas na rua  e  nas  vistas  das

crianças, não se pode deixar transparecer. É, de acordo com essa lógica, por exemplo, que é

possível refletir sobre o estatuto social de pessoas transexuais, sabidamente nascidas com um

determinado gênero, mas, contraidentificadas, transgridem a lógica identificando-se com o

inverso do que se podia esperar. 

Tentando concatenar e capitanear elementos que ajudem a encontrar um ponto comum

no que se refere à experiência do sujeito atual com os sentidos à sua volta, comentaremos,

ainda que brevemente, a partir da noção de simbólico, a forma como o corpo e suas bordas se

inscrevem  em  redes  de  memórias  tornando  possível  a  produção  dos  sentidos  sobre
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determinado corpo e sua inserção no social.

Para tanto, façamos, na esteira da engenhosidade de Pêcheux (2010, [1981]), um breve

exercício ficcional. No caso de um outro completamente estranho à realidade humana – que

aqui  podemos  ilustrar  na  figura  de  um  marciano  –  como,  para  ele,  se  semantizaria  a

sexualidade  humana?  Sem  querer  tirar  conclusões  precipitadas,  mas  já  apontando  para

algumas propostas de reflexão, muito do que se compreenderia estaria atrelado a uma visão

ora psicologizante, ora sociologista das experiências sexuais humanas.

Buscando escapar de tais domínios – o psicologismo e o sociologismo – acenamos

para o entendimento de que o gênero e a sexualidade podem ser pensados para além de uma

determinação puramente biológica e, também, para além de uma determinação pela cultura.

Baldini (2017), propondo releituras de Freud, em uma via pela psicanálise, a partir do

que Freud nos oferece para pensar o gênero e a sexualidade, afirma que “Jacques Lacan foi o

psicanalista que mais soube dar consequência à radicalidade de Freud, sem cair no biologismo

ou no sociologismo, tendências cada vez mais predominantes no pensamento contemporâneo

sobre aquilo que é da ordem do sexual” (BALDINI, 2017, p. 24)

Apontando para a compreensão de uma não-pré-determinação, Baldini (2017) afirma

que “[...] não há objeto sexual pré-determinado, não há nenhuma finalidade a ser atingida, só

há os descaminhos do desejo frente a falta de objeto, de onde vem a invenção de Lacan do

objeto  a,  ou  seja,  o  objeto  por  excelência  que  se  constitui  justamente  por  sua  falta.”

(BALDINI, 2017, p. 26)

É por essa reflexão que, a partir de Baldini (2017), pode-se compreender a categoria

de  gênero  em Lacan  como vazia,  isto  é,  sem as  pré-determinações  que  o  imaginário  da

formação social e das relações entre sujeitos se encarrega de semantizar. Desse modo, não

havendo  um  a  priori  do  gênero,  implode-se,  também,  qualquer  pré-determinação  para  a

sexualidade.22

É por esse caminho que, pela Análise de Discurso, Ferrari & Zoppi-Fontana (2017)

situam  sua  proposta  de  pensar  o  gênero  e  a  sexualidade  discursivamente,  tendo  como

pressuposto,  tal  como a  Análise  de Discurso  de  Michel  Pêcheux,  um sujeito  de  natureza

psicanalítica, e não qualquer psicanálise, mas aquela filiada aos domínios teóricos norteados

22 Fazemos menção aqui, também a partir de Baldini (2017), a um ponto problemático para o que estamos
tratando. A teoria da sexuação de Lacan, se apresenta como um ponto contraditório para o que estamos tentando
representar. Sem condições de um maior aprofundamento na teoria psicanalítica e nas discordâncias que podem
surgir a partir de tal aprofundamento, propomos trabalhar aqui no que seriam as concordâncias: a fuga a uma
interpretação do gênero e da sexualidade pelo sociologismo ou pela via psicologizante do sujeito. 



83

por Jacques Lacan. Do mesmo modo procede Baldini (2017).

As autoras apontam para o entendimento de que

[…] 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.  (FERRARI  &  ZOPPI-
FONTANA, 2017, p. 9-10)

Isso, para nós, entre outras coisas,  significa que sendo as identificações de gênero

resultado  de  um  processo  de  interpelação  complexo  e  contraditório,  marca-se  aí,  pelo

funcionamento do discurso, a possibilidade do equívoco. Dito de outro modo, é possível pelo

discurso, supor o funcionamento de um outro sentido que não aquele engendrado por uma

leitura hegemônica.

Daí, é que Ferrari & Zoppi-Fontana, advertem sobre “[...] a necessidade de se pensar o

funcionamento da interpelação ideológica como um processo sempre-já-gendrado, ou seja,

que  sofre  a  sobredeterminação  de  identificações  simbólicas  de  gênero  e  sexualidade”

(FERRARI  &  ZOPPI-FONTANA,  2017,  p.  9).  Sendo  assim,  é  nos  movimentos  de

interpelação e individuação do sujeito propostos por Orlandi (2013), retomando Pêcheux, que

se encontra o cerne da problemática de gênero e sexualidade no que tange a uma abordagem

discursiva.

Aqui fazemos uma breve pausa nas discussões feitas por Ferrari & Zoppi-Fontana,

para situar uma contribuição de Magalhães & Mariani (2010) no que se refere ao processo de

subjetivação que, aliás, trouxemos à discussão por diversas vezes no percurso deste trabalho.

Magalhães  & Mariani  (2010) propõem retornar  ao que  diz  Orlandi  a  respeito  dos

processos de interpelação em sujeito pela ideologia e de individuação do sujeito pelo Estado,

para fazer um importante acréscimo a partir da constituição do sujeito pelo simbólico.

Para as autoras

Nossa condição de sujeitos implica a apropriação da fala e da linguagem bem como
o vazio do entre significantes, o furo, a falta de um sentido único (literal). Tomar a
palavra é inscrever-se em uma rede de diferenças e é, também, entrar em redes de
produção de sentidos, entrar no simbólico e tornar-se responsável – na sociedade, na
cultura – por seu próprio dizer, um dizer marcado pelo eu devo e também pela falta.
(MAGALHÃES & MARIANI, 2010, p. 397)

A falta de que tratam as autoras, dialoga com o posicionamento de Baldini (2017)

naquilo que compreende do sujeito em sua constituição.  É desse modo que Magalhães &

Mariani  (2010)  propõem,  no  movimento  pendular  descrito  por  Orlandi  (2013),  que
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anteriormente à interpelação do sujeito pela ideologia – e não se trata de uma cronologia,

conforme salientam as autoras – há um processo de subjetivação marcado, sobretudo, pela

entrada na linguagem.

A partir disso, retornamos à Ferrari & Zoppi-Fontana (2017) para entender como se

situa a problemática do gênero, no movimento pendular proposto por Orlandi (2013) no qual

intervém teoricamente Magalhães & Mariani (2010), a saber: 1. a interpelação do indivíduo

em sujeito pela ideologia; e 2. a individuação do sujeito pelo Estado.

Nas palavras das autoras, que entrelaçam suas palavras às de Baldini (2017), afirma-se

que

No primeiro movimento, pelo fato de que, como diz Baldini […] “temos um corpo e
esse corpo é atravessado pela linguagem”; não é indiferente à constituição do sentido
“o modo como cada sujeito, a partir do atravessamento de seu corpo pela linguagem,
irá  se  colocar  frente  ao  desejo,  ao  sexual”.  Pela  sua  inscrição  no  simbólico,  o
indivíduo se constitui  a  um só tempo em  sujeito ideológico sexuado,  a  partir  do
funcionamento  da  ideologia  e  das  formas  de  sexuação,  enquanto  estruturas-
funcionamentos que se organizam em torno do não-UM, da falha.  (FERRARI &
ZOPPI-FONTANA, 2017, p. 13-14)

Já a respeito do momento de individuação do sujeito pelo Estado, é necessário anotar

que

No segundo movimento, em relação aos processos de individuação pelo Estado e
pelas  relações  de  poder  e  dominação  que  configuram  uma  formação  social,  as
identificações  de  gênero  trabalham  os  processos  imaginários  de
reconhecimento/desconhecimento  que  constituem  os  sujeitos  nas  suas  relações
sociais. (FERRARI & ZOPPI-FONTANA, 2017, p. 14)

É  desse  modo  que,  na  perspectiva  discursiva,  a  qual  adotamos  neste  trabalho,  é

necessário levar em conta que “[...] as lutas pelo reconhecimento e as práticas de resistência

às diversas formas de dominação surgem no interior do processo de interpelação ideológica e

não fora dele, tal como Pêcheux [...] já nos alertava” (FERRARI & ZOPPI-FONTANA, 2017,

p. 15). E, nesse sentido, finalmente, considerar que “[...] as identificações de gênero […] são

constitutivas do processo de interpelação do indivíduo em sujeito do discurso.” (FERRARI &

ZOPPI-FONTANA, 2017, p. 15).

Tendo discutido diversas questões sobre o gênero e a sexualidade na forma como se

nos apresenta, passemos ao nosso capítulo de análises.
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5. AS SEXUALIDADES MAL DITAS.

Está escrito 
Quem não quiser ceder
Ao canto das páginas
Feche os olhos
Ou tape com cera os ouvidos

Alice Ruiz 

Neste capítulo, procederemos às análises de nosso corpus principal. Antes, no entanto,

parece-nos fundamental situar isso a que temos chamado mal dito.

5.1 Entre a forma do dito e na insurgência do não-dito, o mal dito

A categoria que aqui propomos para trabalhar especificamente esse objeto – o gênero e

a sexualidade ditos pela mídia impressa neopentecostal – não é um conceito exatamente novo,

tampouco inaugura algo até então desconsiderado pela teoria. Por outro lado, essa categoria –

a de  mal dito – concatena algumas noções importantes, permitindo-nos uma movimentação

teórica, para este objeto, necessária.

É procedimento do analista de discurso, tal como propõe a teoria, trabalhar o dizer, ou

seja, o dito, sempre na tensão que se constitui em relação ao não-dito. Isso porque, de acordo

com  Orlandi  (2014),  “Entre  o  dizer  o  e  o  não-dizer  se  desenrola  todo  um  espaço  de

interpretação no qual o sujeito se move” (p. 85), sendo, portanto, fundamental na observação

dos processos de produção dos sentidos, atentar-se a esse espaço. 

Indagamo-nos, todavia, sobre condições de produção específicas em que esse modo de

dizer algo (e de não dizer outras coisas) atua, sob o funcionamento da ideologia, apagando os

vestígios da própria história e/ou do próprio sujeito no processo de semantização desse dizer.

Como podemos categorizar?

Para situar tal discussão, observemos algumas sequências discursivas que compõem

nosso corpus:

SD1: Aos 16 anos, ela se envolveu com um traficante e engravidou dele. O

rapaz não aceitou a gravidez e a ameaçou de morte. (Edição 1284, p. 29, 13

a 19/11/2016)
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SD2:  Eu tive que fazer o aborto, mas quase morri no procedimento, pois

perdi  muito sangue,  fiquei fraca. Cheguei  a manter relações sexuais com

animais e praticava orgias com homens e mulheres, diz. (Edição 1284, p. 29,

13 a 19/11/2016)

O gênero e a sexualidade se materializam na dispersão de um processo discursivo mais

abrangente  que temos  tratado como  o outro  a se  combater.  No interior  desse  outro a  se

combater ocorre um processo de negativização de diversas questões relacionadas ao sujeito –

praticante ou não da religião cristã neopentecostal – de modo a construir tal comportamento

ou ação no lugar do algo a se combater.

Trata-se aí, de uma discussão sobre a forma de se fazer referência na/pela linguagem.

Mariani (1996), ao discutir o modo como se institucionalizaram referentes discursivos para o

comunismo e os comunistas pela mídia impressa do Rio de Janeiro, diz que

A questão  da  'referência',  portanto,  toca  simultaneamente  em  questões  de  base
linguística (os muitos e possíveis modos de se produzir sentidos na materialidade
linguística) e de história (as fronteiras e tensões impostas para as significações pelas
nem sempre visíveis determinações sociais e jurídicas que, regulando as formas de
dizer, impedem que se diga qualquer coisa em qualquer lugar). (MARIANI, 1996, p.
133)

O movimento que se deu no  corpus analisado pela  autora,  era de condensação de

determinados sentidos pela forma como se davam as  denominações nos jornais. Em nosso

trabalho,  no  entanto,  o  movimento  é  outro:  o  processo  discursivo  se  dá  significando  as

sexualidades pela dispersão.

É preciso salientar que, de acordo com Pêcheux (2014 [1969]), o referente “se trata de

um  objeto  imaginário (a  saber,  o  ponto  de  vista  do  sujeito)  e  não  da  realidade  física”

(PÊCHEUX, 2014 [1969], p. 83). A partir disso que temos nos orientados em demonstrar a

partir  das leituras  possíveis do texto do jornal  Folha Universal,  que a construção que se

realiza sobre como dizer a sexualidade é mais uma dentre outras possibilidades.

Mariani (1996), em sua pesquisa, demonstrou que a partir do deslocamento proposto

pela Análise do Discurso em relação ao tratamento teórico de outras teorias semânticas, é

possível afirmar que tais modos de se fazer referência “se inserem no circuito de manutenção

de determinada memória constitutiva do imaginário brasileiro” (MARIANI, 1996, p. 137)

É  desse  modo  que  compreendemos  que  o  tal  algo  a  se  combater intervém,

discursivamente, por memórias não somente de uma discursividade que possa remeter a um
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universo  bélico  – o combate  ao  inimigo – mas também por  memórias  que presentificam

sentidos sobre: 1- um certo combate espiritual; e 2- um combate físico, contra algo que atenta

contra a integridade.

Observando as SD que recortamos para tratar dessa questão,  esse combate, que se

delineia  na  narratividade  (MARIANI,  1996)23 construída  no/pelo  Jornal  Folha  Universal,

materializa-se, por exemplo, no ato de “se envolver com traficante”, na “ameaça de morte”,

presentes na SD1; no “aborto” e na experiência de “quase morte”, bem como nas “relações

sexuais com animais” e “orgias com homens e mulheres” na SD2. 

O que poderia ser lido de uma determinada posição-sujeito como uma bissexualidade

nas ditas “orgias com homens e mulheres” comparece, nos dizeres no jornal:

1º. no lugar do não denominável enquanto sexualidade, mas como sexo;

2º.  na  dispersão  de  elementos  historicamente  estigmatizados  no  interior  da

religiosidade cristã e, muito em função disso, na própria formação social.

Estamos partindo do pressuposto de que a sexualidade é algo inerente ao sujeito, tal

como propõe Freud (2006 [1901])24 ao teorizar o sujeito no âmbito da psicanálise, e, diante

disso, tensionamos a forma de dizer (ou nesse caso de não-dizer) a sexualidade às condições

de produção que até aqui buscamos descrever.

Considerando-se que a moral religiosa cristã, e mais especificamente a neopentecostal,

compreende  e  advoga  no  interior  da  lógica  cis/heteronormativa,  isto  é,  que  o  sujeito  é

essencialmente  e  fundamentalmente  heterossexual  e  cisgênero,  estamos  considerando  que

atua, a respeito da possibilidade de se denominar uma eventual bissexualidade, uma política

do silêncio (ORLANDI, 2007).

23 Diferenciando das recentes discussões propostas por Orlandi (2017), tomamos o conceito de narratividade na
esteira do que teoriza Mariani (1996). Trata-se, dessa forma, de “um mecanismo que atuando junto à memória
possibilita  a  reorganização  imaginária  do  acontecer  histórico  em  suas  repetições,  resistências  e  rupturas.”
(MARIANI, 1996, p. 121)
24 Em Os três ensaios sobre a teoria da sexualidade (2006[1901]) o autor inicia uma forte discussão a fim de
compreender o que, no momento, se chamou de inversão. O autor se referia, ali, às manifestações de orientação
do desejo sexual que fugiam ao padrão que havia se estabelecido até ali. Procurando perceber se a tal inversão se
daria por via de um inatismo ou se, pelo contrário, seria adquirida, o autor diz que: “Nem a hipótese de que a
inversão é inata, nem tampouco a conjectura alternativa de que é adquirida explicam sua natureza. No primeiro
caso, é preciso dizer o que há nela de inato, para que não se concorde com a explicação rudimentar de que a
pessoa traz consigo, em caráter inato, o vínculo da pulsão sexual com determinado objeto sexual. No outro caso,
cabe  perguntar  se  as  múltiplas  influências  acidentais  bastariam para  explicar  a  aquisição  da  inversão,  sem
necessidade de que algo no indivíduo fosse ao encontro delas. A negação deste último fator, segundo nossas
colocações anteriores, é inadmissível” (FREUD, 2006 [1901], p. 88). Longe de querermos estender tal discussão
que na  teorização  de  outros  autores  tomou rumos diversos,  para  nós  é  suficiente  saber  que,  para  Freud,  a
sexualidade – seja na perspectiva da inversão ou não – é algo para o que o sujeito estará sempre voltando,
tentando desvendá-la ou vivendo com ela.
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Essa  política  do  silêncio,  que  funciona  como  uma  censura,  intervém  pela  lógica

religiosa  “proibindo”  que  o  jornal  confira  existência  a  essa  prática  –  a  bissexualidade  –

através do ato de denominar. Mariani (1996), ao analisar as denominações para os referentes

discursivos do domínio de referenciação ao comunismo nos jornais cariocas, observa essa

propriedade da denominação de trazer para o universo semântico algo antes impossível ante

sua não entrada no simbólico através da linguagem.

A respeito da dispersão em que se encontram enunciados o gênero e a sexualidade,

chama-nos  a  atenção  o  efeito  metafórico  que  vai  se  constituindo  pela  justaposição  de

categorias como: aborto, relação com traficante, sexo com animais, etc. 

Estamos compreendendo o efeito metafórico como uma palavra pela outra, tal como

propõe  Pêcheux  (2014  [1969]),  e  estamos  atentos  à  transferência  de  sentido  que  vai  se

tornando possível pelo encadeamento sintático e que se delineia pelo modo mesmo de dizer

da mídia impressa neopentecostal.

O sentido que transita  dentre  diferentes referentes discursivos de dimensões  muito

diferentes é um sentido que atua pela negativização de tal referente discursivo. O que há em

comum em referentes como o “aborto” e “o sexo com animais”, por exemplo, é o fato de

ambos os comportamentos serem categoricamente rechaçados pela moralidade cristã. 

Como efeito de sentido entre o jornal e o sujeito/leitor, o que se constitui é o sexo com

homens e mulheres como orgia e, mais do que isso, o sexo com homens e mulheres no lugar

de algo a se combater – espiritual ou fisicamente.

Resta  lembrar  que  mediante  a  entrada  na  Igreja  Universal  do  Reino de  Deus nas

mídias – e de forma mais específica no jornal Folha Universal – a coloca em um outro lugar

que não apenas no lugar de instituição religiosa. A igreja é hoje, além de uma instituição

religiosa, uma administradora de canais de comunicação e, com isso, está interpelada pelo

funcionamento da instituição imprensa com seus direitos e deveres.

Tendo, portanto, o direito à liberdade de expressão e acumulando, também, o exercício

da liberdade de culto, previstos em lei, a mídia impressa religiosa defronta-se também com

alguns deveres no que se refere ao trato com o, nesse nosso caso, leitor.

Diante  de  uma  legislação  que  pune  a  discriminação  e  diante  de  um histórico  de

processos  sofridos  pela  igreja  por  difamação25 é  possível  vislumbrar  que  o  jornal  Folha

25 Há diversos casos que circularam amplamente na mídia nacional sobre processos sofridos pela  IURD por
difamação. Em um dos mais conhecidos casos, a apresentadora Xuxa Meneguel os processou por conta de uma
edição do jornal Folha Universal cuja capa trazia a chamada de uma matéria que afirmava que Xuxa havia feito
um pacto com o diabo.
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Universal esteja “avisado” dos riscos de transgressão do direito do outro – o leitor – o que

demanda um trato, isto é, um cuidado no modo de dizer determinadas questões.

Isso fica um pouco mais à mostra, quando retomamos sequências discursivas como:

SD3:  Ser  uma  pessoa  diferente  dentro  de  um grupo  ainda  é  motivo  de

perseguição, discriminação e humilhação. A jovem Anny Caroline viu sua

vida  mudar  ainda  na  infância,  quando  seus  colegas  passaram  a  fazer

bullying com ela. Ela era uma menina quieta e, por não fazer as mesmas

coisas que os outros estudantes era sempre xingada e motivo de zombaria.

(Edição 1276, p. 29, 18 a 24/09/2016)

Pelos sentidos que se apresentam nessa SD, o jornal demonstra, através da noção da

“diferença”, saber dos problemas sofridos pelos sujeitos ao ocuparem essa posição do outro,

marcado  pela  diferença.  Para  além  disso,  há  na  SD,  uma  preocupação,  inscrita  pela

narratividade que se delineia, com um possível sofrimento desse outro. 

O  jornal  parece  aderir  aos  sentidos  “contra  o  preconceito”  e  automaticamente  se

inscrever em uma discursividade “politicamente correta” no trato com o leitor, reconhecendo

sua função de formador de opinião.

Há,  inclusive,  uma intercambialidade  (ORLANDI,  1998)  possível  já  que  o  jornal,

através  do  qual  fala  a  voz  da  instituição  religiosa  IURD,  também  vê-se  possivelmente

ocupando o lugar de quem sofre pela diferença.

Retomemos mais uma sequência discursiva:

SD4: Essa pré-avaliação de que uma pessoa, por conta de sua fé, não possa

desempenhar o ofício com excelência é tão intolerante quanto o racismo, a

desigualdade de gênero ou a intolerância religiosa.  (Edição 1258, p. 3, 2 a

8/10/2016)

Apesar de ser possível no discurso do jornal a construção de um sentido politicamente

correto e que reconhece os malefícios de não se considerar o sofrimento do outro no lugar da

diferença, é possível perceber, através da prática ideológica do jornal, vestígios do que se tem

compreendido como cinismo (BALDINI & NIZO, 2015).

Esse  modus operandis discursivo do jornal  Folha Universal apresenta-se como uma

regularidade. Retomemos as sequências discursivas a seguir: 
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SD5:  Apesar de não acreditar em homens, Karla achava que o casamento

era a única maneira de mudar a vida. Ela casou com Digiorgio dos Santos,

mas os sofrimentos que ambos carregavam trouxeram infelicidade à união.

(Edição 1278, p. 29, 2 a 8/10/2016)

SD6:  'Minha vida estava uma desgraça, um vazio que não era preenchido

com nada. Me prostituía com homens e mulheres, mentia muito e procurava

a sensação do bem-estar, mas era tudo momentâneo', recorda Karla. (Edição

1278, p. 29,  2 a 8/10/2016)

Na SD6, o efeito metafórico se dá entre “relação sexual com homens e mulheres”,

apresentada pela “prostituição”, em que o sentido vai deslizando pelas noções de “mentira”,

“vazio a ser preenchido”, etc.

Ao mobilizar a noção de cinismo, pretendemos nos deslocar de uma análise que se

centre  em possíveis  intenções  do  jornal.  Queremos,  no  entanto,  compreender  como  essa

inserção do jornal, que sabe dos limites postos pela lei no que se refere à discriminação, se dá

sem que se rompa com o pacto do semanticamente estável por diversas formações discursivas.

O gesto analítico que estamos propondo é eficaz para compreender como se instaura

esse processo. De antemão, afirmamos que se trata de algo que foge ao dito e ao não-dito.

Na esteira do que teoriza Orlandi, e tomando o dito como aquilo que é materializado,

refletimos,  na  tensão  com o  dito,  sobre  uma das  manifestações  possíveis  do  não-dito:  o

silenciamento.  De acordo com a autora,  “as relações de poder em uma sociedade como a

nossa sempre produzem a censura,  de tal modo que há sempre silêncio acompanhando as

palavras” (ORLANDI, 2014, p. 83).

É  desse  modo  que,  propondo  um gesto  analítico  que  considera  o  mal  dito como

categoria,  observamos,  pela  materialidade  significante  e  pelas  condições  de  produção  e

relação com o interdiscurso, como se coloca a supracitada questão do silêncio.

A partir do que é dito pelas sequências discursivas que até aqui destacamos, podemos

ressaltar alguns não-ditos que vão se inserindo como leituras possíveis dos dizeres do jornal.

Na  SD5,  por  exemplo,  ao  enunciar  as  relações  com homens  e  mulheres  como  “orgias”,

estilhaça-se  - estilhaçamento esse que vai se construindo paulatinamente na discursividade do

jornal – a possibilidade de “relações com homens e mulheres” se inscreverem como algo
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normal.  O  mesmo  ocorre  na  SD6,  ao  enunciar  essas  mesmas  relações  na  prática  da

prostituição.

Por um lado, é possível afirmar que o jornal materializa os sentidos sobre o gênero e a

sexualidade – o que seria o dito –, todavia, o jornal diz de uma certa forma pela política do

silêncio à qual ele está submetido. Isto é, o jornal, não podendo conferir existência a esses

sujeitos impossíveis no semanticamente estável mundo cristão neopentecostal, diz da prática

sexual para não dizer do sujeito. 

Por outro lado, e considerando a prática atravessada pelo cinismo, o jornal – inscrito

na lógica do funcionamento da imprensa –, busca resguardar o direito desse sujeito em não ter

sua integridade moral ameaçada (e também a sua integridade em se comprometer com algo

polêmico). Dessa forma, o jornal não diz explicitamente que a sexualidade seria realmente um

mal a ser – espiritual e fisicamente – combatido, esse combate fica sugerido pela dispersão

dos sentidos.

No entanto,  pelo  efeito  metafórico,  depreende-se o  gênero  e  a  sexualidade  outros

sendo negativizados nos dizeres do jornal.

A nosso ver, esse processo é possível pois a sexualidade está mal dita, isto é, está dita

de uma certa forma no trabalho incessante da ideologia e sob o funcionamento de uma política

do silêncio imbricado a uma prática ideológica cínica.

A sexualidade está  mal dita,  pois o próprio sujeito está  mal dito.  O sujeito que se

semantiza na prática discursiva da mídia impressa religiosa é um sujeito que comete atos

sexuais,  não  um  sujeito  –  na  esteira  do  que  teoriza  Freud  (2006  [1901])  –  que  tem  a

sexualidade como constitutiva de sua subjetividade.

Nossa proposta é a de que há um processo entre o dito e o não-dito, especificamente

em se tratando desse objeto, que coloca a seguinte questão: diz-se de um certo modo, e ao

dizer, apaga-se que tal dizer está em relação com a história e com o sujeito.

O  gesto  analítico  que  estamos  propondo,  relaciona-se  à  noção  de  simulacro  de

exterioridade cunhada por  Zoppi-Fontana (2014),  ao discutir  as  questões  de enunciação e

exterioridade nas ilusões que constituem o sujeito – e pelas quais os sujeitos se constituem –,

tomando como pano de fundo o período de transição política dos anos 1980 da Argentina. 

Situando sua discussão na relação língua-discurso, e pensando sobretudo a questão da

enunciação no discurso político, a autora afirma que seu interesse 

[...]  está  centrado  na  análise  de  processos  discursivos  que  participam  na
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configuração  das  formas  de  representação  do  sujeito  no  discurso,  com  ênfase
naqueles que desenham uma posição imaginária externa e descentrada a partir da
qual o sujeito se representa como um outro.(ZOPPI-FONTANA, 2014, p. 30)

Procura-se, portanto, compreender as tramas enunciativas que se colocam pelo sujeito

no fazer completo de tomada da palavra, principalmente no que se refere à construção de uma

representação – imagem – de si.

Desse modo, Zoppi-Fontana (2014) indaga a relação com a exterioridade tal como ela

se apresenta – e é apresentada em algumas teorias linguísticas – e a construção de tal posição

imaginária externa e descentrada. Negando, portanto, uma perspectiva teórica que perceba a

exterioridade puramente empírica supondo um fora da linguagem, a autora afirma que se trata

de “uma exterioridade que intervém materialmente na textualidade como interdiscurso, isto é,

como uma memória do dizer que abrange o universo do dizível [...]” (ZOPPI-FONTANA,

2014, p. 40)

Dessa forma, a noção de cunhada por Zoppi-Fontana (2014) joga fortemente com a

noção de esquecimento nº. 1, formulado por Pêcheux (1995[1975]) e retomado por Orlandi

(2013). Assim, o simulacro de exterioridade

[...] reproduz em termos teóricos a ilusão constitutiva do sujeito enunciador de ser
centro  e  origem  do  seu  dizer,  em  absoluto  controle  da  sua  relação  com  seus
enunciados,  o  que  concerne  evidentemente  a  sua  inclusão  (presença),  exclusão
(ausência), ou aproximações intermédias (distância). (ZOPPI-FONTANA, 2014, p.
42)

Por  outro  lado,  nosso  gesto  diferencia-se  do  da  autora,  ao  propor  um  trabalho

específico na relação (e no confronto, tensão) de um pretenso distanciamento do sujeito de sua

sexualidade. Nosso gesto afasta-se da preocupação com a enunciação e centra-se no modo

como  o  sujeito  da  sexualidade  é  representado  –  sempre  imaginariamente  –  pelo  outro

institucional – em nosso caso representado pela mídia religiosa neopentecostal.

Enquanto a noção da autora incide mais fortemente sobre o esquecimento nº 1, nossa

proposta, por objetivar tratar de questões da ordem da formulação dos sentidos, relaciona-se –

não exclusivamente – com o esquecimento nº 2, sobre o qual, retomando Pêcheux, afirma

Orlandi (2013) que “ao falarmos, o fazemos de uma maneira de não de outra, e, ao longo de

nosso  dizer,  formam-se  famílias  parafrásticas  que  indicam que  o  dizer  sempre  podia  ser

outro.” (ORLANDI, 2013, p. 35)

Sendo assim, jogando com a ideia de que o dizer pode ser sempre outro, mas que,

também,  não  pode  ser  qualquer  um,  sobretudo  em  se  tratando  da  mídia  impressa
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neopentecostal dizendo sobre a sexualidade, chegamos à noção de mal dito.

Resta-nos dizer que, em nossa proposta o mal dito fratura o silêncio, direcionando um

sentido para um determinado lado – sempre no trabalho incessante da ideologia – que não

aquele em que se considera a relação do dizer com o sujeito e com a história.

Tendo feitos essas breves ressalvas, passamos a algumas questões importantes sobre

nosso corpus.

5.2 Questões acerca do Corpus

O corpus principal deste trabalho é composto por sequências discursivas recortadas do

jornal Folha Universal, conforme afirmamos anteriormente. Debruçamo-nos sobre um ano de

publicação do jornal, analisamos desde a edição 1239, a primeira publicada no ano de 2016

até a edição 1290, a última publicada no mesmo ano.

A escolha das publicações do ano de 2016, portanto uma análise de fatos de linguagem

recentes, se deveu à grande guinada que a  IURD deu nos últimos anos. A inauguração do

Templo  de  Salomão,  a  agora  sede  da  Igreja  Universal no  país,  com  suas  dimensões

gigantescas e visitação de igual proporção, demonstram que a instituição tem alcançado êxito

em crescer cada dia mais.

Muito embora, conforme mencionado anteriormente, a Rede Aleluia seja detentora dos

direitos sobre diversos meios de mídia: televisivo, digital, radiofônico, etc. elencamos o jornal

impresso como objeto de análise principal deste trabalho em decorrência de alguns aspectos,

dentre os quais destacamos:

1.  A sua  abrangência:  a  Folha  Universal é  publicada  semanalmente  pelo  grupo

detentor de seus direitos desde março de 1992, ano de sua fundação. Possui, atualmente, uma

tiragem semanal de mais de dois milhões e meio de exemplares, equiparando-se, por exemplo,

ao jornal Correio Braziliense;

2. A sua intenção explícita de se constituir como um material de evangelização, seu

slogan é “Um jornal a serviço de Deus”. Diferentemente da emissora de televisão Record que,

apesar de possuir forte relevância no cenário nacional, não vem a público se apresentar como

um material de evangelização, embora talvez possa exercer essa função;

3. Pela proximidade que mantém com a prática da panfletagem, tradicional meio de

evangelização. O jornal é distribuído gratuitamente nos templos e nas ruas, sendo entregues
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pelos fiéis da igreja. Temos, nesse sentido, um “panfleto” que divulga ideias, mas revestido de

uma estética informacional.

Para efeitos de análise, e mediante as formas pelas quais o nosso objeto principal foi

enunciado pelo jornal, procedemos a uma divisão de caráter sistematizador. Antes, todavia, de

explicitar essa divisão que organiza as sequências discursivas, gostaríamos de anotar alguns

pontos.

Em primeiro lugar é preciso ressaltar que grande parte das menções às sexualidades se

dão no interior da coluna  Libertação. Essa coluna é constituída por reportagens contando a

história de pessoas que sofreram um grande “mal” e que, devido ao contato com a  IURD,

foram “libertas”. Há no interior da matéria dizeres enunciados pela própria pessoa de quem a

matéria  fala,  compreendemos,  por  se  envolver  um  trauma  vivido,  que  esses  dizeres  se

caracterizam como uma prática testemunhal – a respeito disso, trataremos adiante. As demais

menções sobre a homossexualidade ou sobre a bissexualidade fora da coluna Libertação se

deram em casos de grande repercussão nacional, como veremos mais a frente. 

As matérias da coluna Libertação são assinadas regularmente pela colunista Michelle

Francisco, sobre a qual não há muitas informações nos veículos oficiais da Igreja Universal

tampouco de outras mídias digitais. Isso faz com quem possamos pressupor que a colunista

não  ocupa  nenhum  cargo  de  destaque  na  hierarquia  do  jornal  ou  da  igreja.  A coluna

Libertação situa-se, normalmente, na página 29, configurando-se em um espaço afastado das

matérias principais. Há edições anteriores em que a coluna Libertação não comparece, o que

nos faz supor que a necessidade da presença dela é circunstancial.

Outra  questão  a  pontuar,  é  o  apagamento  pelo  qual  opera  o  discurso  sobre  as

sexualidades  não-heterossexuais  do  discurso  do  jornal.  As  palavras  “bissexualidade”  e

“transexualidade” (e seus correlatos) não comparecem. A homossexualidade é denominada

aparece apenas uma vez no período analisado. A despeito do que uma discussão quantitativa

poderia ou não enriquecer a análise aqui pretendida, observamos esse fato principalmente no

que se refere ao dizer/não-dizer e no que simbolicamente isso possa representar.

Se por um lado há um apagamento pela questão da sexualidade como uma forma de

expressão,  por outro há a acentuação de uma sexualidade que opera a partir  de um “mal

possível”. A enunciação das sexualidades mal ditas no discurso da IURD se dá nas relações

semânticas entre a sexualidade com a pedofilia, com a traição, com a prostituição (enquanto

um mal), com a zoofilia, dentre outras coisas.
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Foi desse modo, e conforme essas associações semânticas foram acontecendo, que

procedemos  a  uma  subdivisão  do  corpus.  Passaremos,  então,  a  discorrer  por  meio  das

“menções a”. 

Antes, no entanto, ressaltamos que as SD a seguir resultam de um recorte temático e

representam na materialidade linguística a delimitação de um tópico abordado pela matéria.

Tratam-se, portanto, de SD curtas em relação à matéria.

5.2.1 As menções à zoofilia, ao aborto e à prostituição

Observemos as seguintes sequências discursivas:

SD1: Aos 16 anos, ela se envolveu com um traficante e engravidou dele. O 

rapaz não aceitou a gravidez e a ameaçou de morte. (Edição 1284, p. 29, 13 

a 19/11/2016)

SD2: ‘Eu tive que fazer o aborto, mas quase morri no procedimento, pois 

perdi muito sangue, fiquei fraca. Cheguei a manter relações sexuais com 

animais e praticava orgias com homens e mulheres’, diz. (Edição 1284, p. 29,

13 a 19/11/2016)

SD5:  Apesar de não acreditar em homens, Karla achava que o casamento

era a única maneira de mudar a vida. Ela casou com Digiorgio dos Santos,

mas os sofrimentos que ambos carregavam trouxeram infelicidade à união.

(Edição 1278, p. 29, 2 a 8/10/2016)

SD6:  'Minha vida estava uma desgraça, um vazio que não era preenchido

com nada. Me prostituía com homens e mulheres, mentia muito e procurava

a sensação do bem-estar, mas era tudo momentâneo', recorda Karla. (Edição

1278, p. 29, 2 a 8/10/2016)

As sequências  discursivas  acima  foram recortadas  de  duas  edições  do  jornal.  Em

ambas as edições, o dizer sobre a sexualidade dita desviante se dá na coluna Libertação. 

Nas  SD1  e  SD2,  o  que  se  pode  observar,  para  além do  plano  do  conteúdo,  é  o

encadeamento sintático das orações produzindo um efeito próprio das relações consecutivas
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de sentido. Na esteira do que teoriza Pêcheux, nós também estamos supondo “a neutralidade e

a independência discursiva da sintaxe”  (PÊCHEUX, 1983, p. 31), portanto, compreendendo

que a sintaxe não é indiferente ao sentido, observamos que a justaposição das orações atua

nos  efeitos  de  sentido  produzindo  uma  relação  possível  entre  gravidez,  aborto,  relações

sexuais com animais e orgias com homens e mulheres.

Não há, fora do funcionamento discursivo do jornal, uma relação aparente entre todas

essas práticas. Todavia, ao enunciar a partir de tal encadeamento sintático se constrói uma

relação possível.

Resta  dizer  que  a  SD2  ocorre  como  um  testemunho,  e  que  a  SD1  funciona,

discursivamente,  como  uma  espécie  de  preparo  para  o  que  vai  ser  dito  a  seguir.  Essa,

inclusive,  tem sido uma estrutura que se repete  e atua de forma efetiva na produção dos

sentidos no jornal.

O  encadeamento  sintático,  que  comparece  como  regularidade,  ao  estamos  nos

referindo, apresenta-se da seguinte forma:

A1 ela se envolveu com um traficante 

EL [e] / [de modo que]

A2 engravidou dele. 

EL [Consequentemente]

A1 O rapaz não aceitou a gravidez 

EL [e] / [de modo que]

A2 a ameaçou de morte. 

Onde:

A Assertiva 

EL Elemento de Ligação

No  esquema  acima,  os  sentidos  que  se  constroem  são  anteriores  ao  mal  da

sexualidade. Há de se ocorrer um mal que é anterior, um mal espiritual para que, somente

então, o mal físico venha à tona. É nesse sentido que afirmamos que a SD1 funciona como um

preparo para o que é enunciado, como testemunho, na SD 2. A construção desse mal que afeta

a pessoa em questão se dá por meio da subordinação e embora não haja uma relação de

sentindo aparente sobre o que aparece descrito na SD 2 (aborto, relações com animais, orgias
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com homens e mulheres), há, pela forma da subordinação, uma relação de sentido que se

constitui a partir de memórias vindas de sentidos estabilizados sobre algumas questões do

senso comum. “Envolver-se” com traficantes é uma coisa ruim, [de modo que] ocorre o mal,

que está em engravidar de traficante, [consequentemente] e mediante o mal que já se instalou,

ocorre que o rapaz não aceita a gravidez [de modo que] o resultado é uma ameaça de morte.

Construído esse mal, o que ocorre em seguida é a enunciação “de si mesmo” através

do relato de experiência. A jovem em questão conta de si presentificando um imaginário sobre

si mesma (ou sobre o estado de mal em que alguém afastado da fé pode chegar, ou seja, pela

posição  que  ela  ocupa  naquele  momento).  Ao  proceder  de  tal  forma,  presentifica-se  um

imaginário sobre um determinado grupo, de modo a possibilitar,  através da forma do seu

dizer, que haja uma relação entre zoofilia e a bissexualidade, por exemplo.

Observando a SD2 de forma isolada temos o seguinte esquema

A1 Eu tive que fazer o aborto, 

EL [mas] / [de modo que]

A2¹ quase morri no procedimento/  [de modo que] A2² perdi muito sangue, fiquei fraca. 

EL [Consequentemente]

A1 Cheguei a manter relações sexuais com animais 

EL [e] / [de modo que] 

A2 praticava orgias com homens e mulheres

O que está em jogo no encadeamento sintático é a possibilidade de uma leitura que se

“vicia” pela estrutura. A relação de sentido que se estabelece entre as orações no interior da

SD1 está  passível  de ocorrer  na  SD2,  ainda  que entre  o primeiro segmento e  o segundo

segmento de orações no interior da SD2 não haja uma relação de sentido aparente.

Ainda sobre a SD2, enunciada como um testemunho, ela atua na prática da renovação

da  fé,  o  que  nos  remete  para  a  teorização  de  Mariani  (2016)  remetendo  para  um “falar

urgente”, sendo essa urgência tratada pelos dizeres do jornal, portanto, de outra ordem da

teorizada pela autora. Nesse sentido, mais do que dizer o trauma sofrido mediante a aflição

pelo mal (espiritual ou físico), o que nos chama atenção é o potencial de atualização da fé de

toda a comunidade religiosa ao se enunciar a libertação. A ideia de cura está intimamente

ligada à  possibilidade do milagre.  Mariani,  citando Levi  (2013) num contexto em que se
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discute o testemunho de experiências vividas no Holocausto, anota que “testemunhar sobre o

vivido traumático é uma forma de liberação interior” (MARIANI, 2016, p. 51)

Essa libertação interior que se dá através do relato, no entanto, não é sem o imaginário

constituído em determinadas formações discursivas em que os sentidos são delineados a partir

da  lógica  religiosa  como,  por  exemplo,  ocorre  no  discurso  da  IURD.  Há,  inclusive,  um

imaginário sobre o próprio testemunho a se considerar.

Na SD5, há também um padrão que se estabelece e se repete na estrutura da língua,

por meio de sua sintaxe. Observemos o esquema:

A1 Karla não acreditava em homens

EL [vazio] / [de modo que]

A2 Achava que o casamento era a única maneira de mudar a vida

EL [Consequentemente]

A1 Casou com Digiorgio

EL [mas] / [de modo que]

A2 Os sentimentos de ambos trouxeram infelicidade à união

Nesse  caso,  se  comparado  com  as  SD  anteriores,  o  mal  sofrido  pelo  estado  de

afastamento da igreja (e, com isso, consequentemente da fé) se inscreve de modo mais sutil. O

jogo discursivo, que também se dá a partir de memórias advindas de sentidos estabilizados

(dessa  vez  sobre  relações  matrimoniais),  acontece  a  partir  do  par  opositivo

casamento/infelicidade.

É necessário pontuar que para o leitor do jornal, e mais especificamente o da coluna

Libertação, a expectativa é de que tenha acontecido algo do que as pessoas foram libertas. É,

portanto, acompanhando a narrativa que vai se construindo até o momento da enunciação da

sexualidade, e observando essa expectativa que vai se delineando a partir do imaginário do

leitor sobre a coluna, que afirmamos que anteriormente a uma sequência discursiva de relato

de  experiência  ocorre  uma  sequência  discursiva  de  “preparo”,  tanto  semântica  quanto

sintática.

Na SD6, em que Karla  enuncia sua própria  situação,  a relação de consequência é

produzida a partir da determinação advinda da estrutura anteriormente formada.
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A1 Minha vida estava uma desgraça 

EL [vazio] [de modo que]

A2 (havia) um vazio que não era preenchido

EL [consequentemente]

A1 Me prostituía com homens e mulheres

EL [vazio]¹ [e]² [de modo que]

A2¹ mentia muito

A2² procurava sensação de bem-estar

Ou  seja,  da  mesma  forma  que  “o  vazio  a  ser  preenchido”  pode  ser  lido  como

consequência  de  “a  vida  estar  uma  desgraça”,  estabelece-se  uma  relação  possível  entre

“mentir muito” como uma consequência de se prostituir com homens e mulheres. E “mentir

muito”  e  “se  prostituir  com  homens  e  mulheres”,  aparecem  em  uma  relação  lógica  de

consequência com relação a ter um vazio a ser preenchido e ter a vida como uma desgraça. 

Tendo  levantado,  mas  não  esgotado,  algumas  questões  no  que  se  refere  a  essas

sequências discursivas  em que semanticamente se  constroem relações  entre  sexualidade e

aborto/prostituição/zoofilia,  passemos  à  análise  das  sequências  em que  se  estabelecem as

relações com a pedofilia.

5.2.2 As menções à pedofilia e ao mal-estar psíquico

Observemos as seguintes sequências discursivas:

SD9: Em um vídeo, ela conta que Felipe confessou as acusações, tentou se

suicidar, e foi internado em uma clínica sendo diagnosticado como portador

de psicose maníaco-depressiva, neurose grave e múltiplas personalidades.

(Edição 1268, p. 15, 24 a 30/07/2016)

SD10:  'Eu  o  confrontei  e  ele  confirmou  que  tinha  um  quadro  de

homossexualidade latente,  o que me fez cancelar [o casamento],  ele está

acautelado  por  crime  de  pedofilia',  descreveu.  Felipe  nega  todas  as

acusações. (Edição 1268, p. 15, 24 a 30/07/2016)
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SD11:  De  acordo  com a  agência  de  notícia  France-Presse,  ele  também

estaria mantendo um relacionamento sexual com um rapaz de 18 anos, que

teria  transtornos  mentais.  Contudo,  ele  tem  negado  todas  as  acusações.

(Edição 1267, p. 3, 17 a 23/07/2016)

SD12: Os pedófilos são homens e mulheres que tem preferência por crianças

do mesmo sexo ou de sexo diferente (geralmente pré-adolescentes) que não

atingiram a puberdade ou que estejam no início dessa fase. (Edição 1244, p.

20, 7 a 13/02/2016)

Em SD9 e  em SD10,  trata-se  da  narrativa  do  caso  de  uma missionária  (de  outra

instituição religiosa que não a IURD – que também é cantora – que denunciou seu marido –

Felipe – por, supostamente, praticar pedofilia contra seu filho – enteado de Felipe. 

Os dizeres  em ambas as SD, no entanto, parecem apontar para uma série de outros

elementos que não somente à pedofilia, tal como ocorre no funcionamento das SD1, 2, 5 e 6,

estabelecendo relações – através de leituras possíveis, entre tais elementos.

Especificamente “em SD 9” a prática da pedofilia – entre um adulto e uma criança do

mesmo gênero – é enunciada como confissão. Na forma como a história é narrada pela voz do

jornal,  não  é  possível  perceber  se  a  tentativa  de  suicídio  que  se  segue  à  confissão  das

acusações se dá pelo arrependimento da prática do ato – não suportar sua condição – ou

livrar-se da acusação – não suportar as consequências do ato.

Do mesmo modo, não é possível determinar se a “internação em clínica” e o posterior

“diagnóstico  de  psicose  maníaco-depressiva,  neurose  grave  e  múltiplas  personalidades”

ocorre pela tentativa de suicídio ou pelo ato de pedofilia.

 A  tentativa  desambiguação  se  dá,  no  entanto,  logo  em  seguida,  na  sequência

discursiva que se segue. Tratamos como tentativa, pois estamos cientes da ilusão constitutiva

por parte do sujeito de controle de suas palavras e também de que o sentido se dá na relação

com uma formação discursiva dada (ORLANDI, 2013), estando o sujeito/fiel/leitor passível

de produzir uma leitura como a que passamos a descrever e interpretar a seguir.

Dessa forma, o que se lê em SD10 é a enunciação do crime de pedofilia não só como

homossexualidade, mas como homossexualidade latente. O determinante que se segue para a

suposta homossexualidade de Felipe a significa pela latência, isto é, é uma homossexualidade

reprimida, encoberta ou adormecida que direciona, ainda, para um certo perigo ou conflito.
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A SD se fecha, ainda, pelo relato do cancelamento do casamento, pela condição de

criminoso ocupada pelo rapaz e, finalmente, pela negação por parte de Felipe.

Colocando as duas SD (9 e 10) em relação – tal como procedemos na seção anterior –

é possível considerar que tanto a confissão, a tentativa de suicídio e a internação em clínica

apontam para o estado de “homossexualidade latente” e não mais para a acusação de pedofilia

que, conforme enunciado na SD10, é o crime pelo qual Felipe está acautelado e não a causa

da condenação moral que se constrói em torno do acontecimento narrado.

É  pela  noção  de  efeito  metafórico  (PÊCHEUX, 2014 [1969])  que  propomos  uma

chave  de  leitura  que  demonstre  o  engendramento  do  processo  discursivo  que  aqui  se

apresenta.

Observemos que em SD9 a confissão vai sendo tomada pela tentativa de suicídio que,

por sua vez, vai sendo tomada pelo diagnóstico clínico. Chamamos atenção para a questão do

diagnóstico  pelo  fato  de  que,  não  sendo  acessível  para  qualquer  sujeito/fiel/leitor  a

compreensão  de  termos  técnicos  como  “psicose  maníaco-depressiva,  neurose  grave  e

múltiplas personalidades”,  resta para tal  leitor significá-las pelo que se compreende como

(uma espécie de) “loucura”, já que é do domínio do sofrimento psíquico e é dessa forma que,

comumente, se designa os transtornos psicológicos de diversas ordens.

Temos, portanto, as seguintes passagens (deslizamentos/processos de tomada de uma

coisa pela outra):

Confissão → Tentativa de suicídio → Loucura

O processo de deslizamento se segue na SD10, onde tudo se encadeia na supracitada

homossexualidade latente. A pedofilia, é significada em relação com a tentativa de suicídio,

que  é  significada  em  relação  com  a  loucura,  que  é  significada  em  relação  com  a

homossexualidade (latente).

Resta dizer, ainda sobre as SD9 e 10, que em todo o nosso corpus discursivo, é apenas

na SD10 em que se nomeia uma sexualidade. Diz-se homossexualidade, ainda que latente.

Nomeia-se.  Em nossa proposta  de leitura,  estamos entendendo que por  se  tratar  de outra

instituição religiosa, isto é, por não estar semanticamente atrelada aos domínios de atuação –

espiritual – da  Igreja Universal do Reino de Deus, a homossexualidade pode ser nomeada,

pois, neste caso, já tendo sido denunciada26 – ainda que ocultada pela pedofilia – e não sendo

26 O fato circulou durante dias amplamente pela grande mídia brasileira. O jornal  Folha Universal contou a
história, a seu modo, um pouco tardiamente.
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possível ser curada, ela pode ser nomeada. Pode-se-lhe, pelo processo discursivo, conferir sua

existência.

Em  SD11,  inicia-se  a  narrativa  de  outra  história,  desta  vez,  algo  que  se  situa

espacialmente nos domínios da Igreja Católica. Trata-se, também, de uma narrativa em que se

presentifica a pedofilia e que, igualmente, comparecem sentidos sobre as sexualidades outras.

Situando-se a partir de uma agência de notícias, o jornal grafa um pronome reto de

terceira pessoa – ele – para se referir a um padre que estaria sofrendo um processo pela prática

da pedofilia. Apesar de o rapaz, no que diz o jornal, ter 18 anos, a questão é tratada como

pedofilia. O modo de dizer se justifica, pois, supostamente, a relação ocorre desde que o rapaz

era menor de 18 anos.

Há,  novamente,  a  presença  de  “transtornos”  mentais  em  torno  da  enunciação  da

sexualidade. Desta vez, porém, quem sofre os tais transtornos é a vítima do suposto crime

cometido pelo padre.

Chamamos a atenção para o fato de que os “transtornos mentais” comparecem nos

dizeres do jornal já como suposição e não como informação, de algum modo, confirmada.

Isso, em nossa leitura, ao mesmo passo que potencializa a gravidade do crime de pedofilia,

permite  um questionamento sobre a relevância de tal  informação daquilo que se pretende

denunciar como tópico da narrativa em questão: um padre que cometeu pedofilia.

O que se segue, em SD12, é a sequência da narrativa. Curiosamente, o que comparece

é uma definição do que seria o pedófilo. Atua aqui, fortemente, o que Mariani (1996) chamou

de didatismo no funcionamento do discurso jornalístico.

Houve uma necessidade semântica, especificamente neste caso, em esquematizar para

o sujeito/fiel/leitor aquilo que ele deveria compreender como pedofilia e, consequentemente,

como pedófilo.

A explicação, todavia, desloca parcialmente a definição de pedófilo de um criminoso

adulto  que  pratica  ato  sexual  contra  uma  criança  para  “homens  e  mulheres  que  tem

preferências  por  crianças  do  mesmo  sexo  ou  de  sexo  diferente”.  Materializa-se,  aí,  uma

necessidade, sempre projetada imaginariamente, de  esclarecer para o leitor uma questão de

sexualidade em meio à questão da pedofilia.

O que percebemos no encadeamento dessas últimas sequências discursivas e, ainda,

considerando-se o funcionamento das  SD9 e 10,  é  que há,  no processo discursivo amplo

inscrito no/pelo jornal  Folha Universal, uma injunção entre pedofilia e sexualidade (quase
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sempre as sexualidades outras). 

A pedofilia, enquanto crime, não aparece semantizada como ato sexual entre adulto e

criança, puramente, mas enquanto ato sexual entre adulto e criança em relação à orientação

sexual.

Reiteramos que, a análise dessas últimas quatro sequências discursivas (a saber, SD9

10, 11 e 12),  nos possibilitou reforçar  que nem toda sexualidade  outra está  mal dita nos

dizeres do jornal da IURD. No caso da SD10, por exemplo, a sexualidade está dita. E isso, em

nossa  interpretação,  ocorre  por  algumas  tensões  que  se  estabelecem  pelas  condições  de

produção em um sentido sócio-histórico.

Observamos, já nas primeiras tentativas de entrada no processo discursivo do jornal

uma tensão que estabelecia entre a  Igreja Universal do Reino de Deus e outras instituições

religiosas de grande expressão no cenário brasileiro. Dentre tais instituições religiosas está a

Igreja Católica e outras igrejas.27

Há uma repetição que se marca muito fortemente, de notícias envolvendo escândalos

em diversas igrejas que não a  Igreja Universal. Não podemos nos furtar de pontuar, que a

IURD, também por se tratar de uma igreja de vertente neopentecostal, insere-se fortemente em

disputas pela aquisição de fiéis.

A Igreja Católica, a Assembleia de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, dentre

tantas  outras,  são  grandes  rivais  no  campo  político-religioso  atual  quando  o  assunto  é  a

disputa de poder político, midiático e credibilidade.

Algo de concreto que permite dissertar acerca de tal tensão, e de que ela se encontrada

intensificada no período temporal em que nos propusemos a analisar, está no fato de que as

duas edições das quais são recortas as SD que analisamos nesta seção, são sequentes, isto é,

foram postas em circulação uma após a outra. O que indica uma continuidade nesse processo

de demonstrar os problemas de outras instituições religiosas, já que se tratam de dois casos

que retratam problemas em duas instituições religiosas distintas.

Conforme a Análise de Discurso, não há, por parte do sujeito enunciador, controle do

que se diz. Ocorre que, como consequência da tensão política desse campo religioso e como

resultado do modo de funcionar de um processo discurso mais amplo, a sexualidade vai sendo

paulatinamente negativizada a partir das associações que vão se engendrando e constituindo

saberes  sobre para  o  sujeito/fiel/leitor  inscrito  na  formação  discursiva  religiosa

27 Referimo-nos, aqui, ao contexto sócio-histórico de surgimento e tensão que se desenvolvei no meio religioso
cristão. Surgimento e tensão estas que discutimos como memória e condição de produção ao longo do capítulo 3.
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(neopentecostal ou não).

Tendo dissertado a respeito das associações com a pedofilia, passamos ao modo como

o jornal semantiza a diferença e como esse elemento comparece como objeto contraditório.

5.2.3 As menções à diferença e ao preconceito: um ponto de contradição.

Antes de analisarmos as próximas SD, parece-nos fundamental situar um elemento

importante para a compreensão dos processos discursivos que temos depreendido das páginas

do jornal Folha Universal. Fortemente trabalhado nesta teoria, tal elemento é a contradição.

A partir  da  noção de  contradição,  conforme trabalhada  na  Análise  do Discurso,  é

possível observar a forma como enunciados (e palavras, e expressões) funcionam apontando,

em um funcionamento discursivo mais amplo, para direções distintas, isto é, para “referentes

ideológicos e políticos diferentes e eventualmente antagônicos” (PÊCHEUX, 2014 [1969], p.

255)

O ideológico de que trata o autor está associado aos processos de subjetivação pelos

quais  o  sujeito  se  identifica  ou  não  com  determinado  sentido,  estando  essa  noção

intrinsecamente ligada à forma como a história (se) inscreve (n)os sentidos; já o político é

próprio da divisão dos sentidos, da disputa que se dá através da história e, possivelmente, na

língua. 

Dito isso, no entanto, e de acordo com o fato de que essa noção aparece apensa a

determinados conceitos, é necessário recordar duas dimensões específicas: a forma como a

Análise do Discurso concebe a história, mas também a sua visão sobre o estatuto da língua; e

os atravessamentos que constituem seu escopo teórico.

Na Análise do Discurso, considera-se a língua como um sistema suscetível à ruptura,

ao jogo, ao equívoco e não um sistema fechado, abstrato. Isso, entre outras coisas, permite a

imanência do sentido outro, ou seja, a contradição é sempre passível de se inscrever na língua.

Nas palavras de Orlandi: “o lugar da falha e a incompletude não são defeitos, são antes

a qualidade da língua em sua materialidade: falha e incompletude são o lugar do possível”

(ORLANDI, 2009, p. 12). Dessa forma entendemos a língua como sendo o lugar material, ou

seja,  a materialidade do discurso, a base na qual se realizam os processos discursivos.  É,

portanto, da língua que emergem tanto os sentidos quanto os sujeitos nas relações que se

constituem com a historicidade. 
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Apesar de a contradição estar em relação com a língua, ela não pode ser compreendida

a partir do nível sintático ou do nível puramente lexical, pelo contrário, a contradição, antes

de tudo, é uma questão de como os sentidos se inscrevem na materialidade linguística. Dessa

forma, é no funcionamento de palavras, expressões,  etc. que se pode depreender a inscrição

dos processos contraditórios.

Sendo assim, ao contrário do que poderiam pretender as disciplinas de interpretação

tais como a Análise de Conteúdo, cujos procedimentos eram tão utilizados nos domínios das

ciências sociais e humanas, o sentido não está no texto, mas depende de um jogo que se dá

para  além  do  conteúdo,  na  imanência  de  outras  possibilidades  de  leitura  insurgirem  da

materialidade linguística.

Isso quer dizer, dentre outras coisas, que estando alinhada à história, tal como ela é

trabalhada na Análise do Discurso, essas possibilidades de que falamos anteriormente existem

justamente porque o sentido está em intrínseca relação com o aspecto ideológico. Por isso, de

acordo com Pêcheux:

Assim,  a  luta  ideológica  não  tem nada a  ver  com os  chamados  mal  entendidos
semânticos que provocam problemas que desapareceriam à luz da formulação de
uma semântica universal. No terreno da linguagem, a luta de classes ideológica é
uma luta pelo sentido das palavras, expressões e enunciados, uma luta vital por cada
uma das duas classes sociais opostas que têm se confrontado ao longo da história.
(PÊCHEUX, 2014 [1981], p. 272).

É, portanto, tendo o curso da história em perspectiva que o autor vai lançar seu olhar

para a compreensão dos processos semânticos, inserido, por conseguinte, em uma semântica

de cunho materialista. A disputa de que aqui se trata se refere, primordialmente, à luta de

classes  como  motor  da  história,  ou  seja,  é  uma  “realidade”  material  que  determina,  na

perspectiva da ideologia, a identificação com os sentidos. A contradição, todavia, intervem

nesse estatuto potencializando-se da divisão que já está posta, pelo político e também pela luta

de classes que está dada.

Desse modo, a noção de história, tal como é compreendida na Análise do Discurso,

não se quer cronológica, tampouco contada termo a termo no que se refere à descrição dos

acontecimentos passados. Assim como há um real da língua, há também um real da história na

demarcação das  rupturas  possíveis.  Compreende-se,  portanto,  “real  da história  como uma

contradição da qual o impossível não seria foracluído.”. (GADET & PÊCHEUX, 2010, p. 52) 

Pêcheux  (2014 [1981]),  expõe o  conceito  de  contradição  em sua  análise  sobre  as
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massas populares. Considerando um bom exemplo para a discussão feita até aqui, trazemos as

palavras do autor:

Falar das massas populares, de mudança política e de revolução, enfim, da história,
em termos de pessoas e de coisas, de sujeitos e objetos, de intenções e do estado das
coisas, como algo natural, como distinções transparentes que aparecem na linguagem
sem qualquer ambiguidade, é desconsiderar totalmente a constituição essencialmente
ideológica do discurso e do sentido (PÊCHEUX, 2014 [1981], p. 252)

Para  o  autor,  não  é  possível  considerar  como  transparentes  as  distinções  que  se

constituem dentro de um grupo tão heterogêneo principalmente em se tratando de distinções

do terreno da linguagem em cujo interior a luta ideológica se dá na disputa pelo sentido. Aliás,

acreditar  na  homogeneidade  das  massas,  no  caso  do  trabalho  apresentado  por  Pêcheux,

constitui uma ilusão referencial já que, como ficou demonstrado a partir do corpus analisado,

a leitura depende, em muito, da filiação ideológica e das condições de produção.

Sendo a contradição da ordem da falha e acenando para a ideia de que o que está

sujeito a rupturas também significa, ainda que seja de outro modo, resta-nos afirmar que a sua

existência é própria da constituição dos sentidos e se marca no momento da formulação. O

real, sendo da ordem do dizível ou do não-dizível está em constante funcionamento sendo

sempre possível a sua intervenção em forma de contradição

Observemos, portanto, as próximas sequências discursivas:

SD3:  Ser  uma  pessoa  diferente  dentro  de  um  grupo  ainda  é  motivo  de

perseguição, discriminação e humilhação. A jovem Anny Caroline viu sua

vida  mudar  ainda  na  infância,  quando  seus  colegas  passaram  a  fazer

bullying com ela. Ela era uma menina quieta e, por não fazer as mesmas

coisas que os outros estudantes era sempre xingada e motivo de zombaria.

(Edição 1276, p. 29, 18 a 24/09/2016)

SD4: Essa pré-avaliação de que uma pessoa, por conta de sua fé, não possa

desempenhar o ofício com excelência é tão intolerante quanto o racismo, a

desigualdade de gênero ou a intolerância religiosa.  (Edição 1258, p. 3, 2 a

8/10/2016)
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SD7:  'Me  recordo que  as  meninas  me  forçaram a  ficar  com um menino

porque eu nunca havia beijado. Desde então comecei a ficar apavorada e o

mal  começou  a  agir  na  minha  mente',  conta.  (Edição  1276,  p.  29,  18  a

24/09/2016)

Obs.: O enunciado joga com a imagem da menina Anny, que se veste, lendo-

se a partir de uma determinada formação discursiva, de forma masculinizada.

SD8: 'Me tornei uma pessoa complexada, me achava feia e me sentia muito

insegura.  Então  resolvi  ser  diferente.  Passei  a  me  envolver  com  várias

pessoas, inclusive com mulheres, para chamar atenção dos outros. Eu não

sabia o meu valor.', lembra. (Edição 1274, p. 29, 4 a 10/09/2016) 

O que temos percebido é um processo contraditório no que tange ao “diferente” ou às

diversas manifestações – possíveis – da diferença nos dizeres do jornal. Compreendendo o

diferente como constituído como o outro,  a  imagem que vai  se projetar  é  contraditória  à

medida  que,  no  processo  de  produção  de  sentido,  o  mesmo  intervém  no  diferente

opacificando-o.

Observando  a  inscrição  do  determinante  “diferente”  em  distintas  sequências

discursivas, é possível compreender pelo menos dois funcionamentos que indicam para duas

formações discursivas distintas que constituem – ou entremeiam – os dizeres do jornal.

Na SD3, ao falar de uma “pessoa diferente” o sentido que se materializa advém de um

distanciamento de certo grupo social no que diz respeito às características e comportamentos a

serem seguidos que, como se pode ler na SD, colabora para o isolamento da pessoa cuja

história se conta. 

A diferença comparece nesses dizeres como algo que marca o sujeito e o coloca em

situação de fragilidade. Esse entendimento sobre a diferença possibilita ao sujeito/fiel/leitor

compreendê-la como um mal, ainda que o sujeito afligido por esse mal não tenha culpa pelo

que está passando.

Na SD8, no entanto, os sentidos sobre a diferença se materializam de outra forma. Ao

enunciar um “passar a ser diferente”, o jornal reforça a ilusão do sujeito de controle sobre si e

coloca em jogo outro tipo de diferença. Esse outro tipo também se constitui como um mal,

como se pode aferir pelo enunciado que segue “eu não sabia o meu valor”.

Todavia, apesar de tal como na SD3 a diferença se constituir como um mal, o que
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ocorre na SD8 é um mal – que intervém pela diferença – pelo qual o sujeito que sofre é o

culpado. Foi a pessoa cuja história está se contando que “resolveu ser diferente”.

Chamamos a atenção para alguns aspectos:

1. a diferença tende a se materializar como algo que traz malefícios ao sujeito diferente;

2. há uma distinção entre dois tipos de sujeito: há aquele que não tem culpa pela diferença que

carrega, e há aquele que tem a culpa pela diferença que carrega.

Esse funcionamento demonstra,  no processo discursivo mais  amplo a  que estamos

tentando descrever e interpretar, o lugar a que se destina para o sujeito marcado pela diferença

no discurso do jornal da IURD.

O jornal, pela noção contraditória de diferença, projeta a imagem de um sujeito ideal

que não comporta a diferença, sob a pena do sofrimento de diversas ordens. O tal sujeito que

não seria acometido pelos males tende para o uno, para o homogêneo.

Outro ponto contraditório reside no fato de que tal homogeneidade sugerida por um

sujeito padrão é ilusória. Tal ilusão é reforçada por elementos constitutivos do sujeito em seus

esquecimentos (ORLANDI, 2013) e, sobretudo, na ilusão do controle de si.

Ainda na perspectiva da contradição, observamos a inserção da  Igreja Universal do

Reino de Deus – e de outras igrejas – nos dizeres do jornal pelo viés da diferença – ou das

diferenças como passaremos a defender a partir de agora. Para tanto, recorremos à Pêcheux

(2014 [1981] no tocante a uma “cadeia parafrástica possível”.

Incidindo sobre os dizeres da SD4 no que se refere à “pré-avaliação de uma pessoa”,

compreendemos  que  entra  em jogo  no processo  de  significação –  pela  noção de  cadeira

parafrástica  –  a  ideia  de  preconceito/discriminação,  entre  outros.  Essas  ideias  são

corroboradas pelo determinante “intolerante” que segue no enunciado para a ação de “pré-

avaliar uma pessoa”.

A relação com as outras sequências discursivas está no fato de que o preconceito, a

intolerância, etc. só se dá diante daquilo que é diferente, isto é, que vem do outro. Trata-se,

nessa SD8, de um movimento inverso – em relação às SD3 e 4 – de abordar a questão da

diferença.

Isso  aponta  para  a  tal  pré-avaliação, de  que  se  fala  na  SD,  e  que,  no  entanto,

comparece inscrita na perspectiva de um preconceito pelo exercício de determinada fé. Estaria

esse movimento inverso marcado contraditoriamente pelo fato de a igreja se perceber no lugar

da diferença?
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Decorre disso a produção de um efeito de sentido importante para as nossas análises e

que demonstra a efetividade do funcionamento da ideologia e a importância de se pensar o

cinismo.  No movimento supracitado os  dizeres  do jornal  demonstram, pela  alteridade,  os

malefícios de se estar em determinado lugar, esse lugar em que se sofre a discriminação, o

preconceito, isto é, a “pré-avaliação”.

Há de se considerar que, estando em uma formação discursiva distinta daquela que

poderia reconhecer o lugar do sujeito praticante de uma sexualidade desviante como legítimo,

o  jornal  da  IURD  encontra,  no  acometimento  pelo  mal  diante  da  diferença,  elementos

importantes para se delinear uma questão fundamental para nós. O mal que se sofre pela

diferença é um mal do qual se deve ser curado.

5.3 O relato de si e a forma do testemunho: o efeito de verdade

Neste  tópico,  propomo-nos  a  discutir  uma  regularidade  que  tem  sobressaído

insistentemente em nosso recorte: a forma do testemunho.

Como mencionamos, há, em determinadas inserções e modos de dizer do jornal, algo

que remete a uma prática testemunhal. Estamos cientes da existência do testemunho religioso

e compreendemos que essa prática que se inscreve no jornal deriva daí.

Todavia, ao trabalhar com a Análise do Discurso e pressupor um sujeito de natureza

psicanalítica, observamos, no interior da imbricação destas teorias, o que tem sido produzido

sobre o testemunho (MARIANI, 2016) como uma categoria teórica.

Consideramos, portanto, como fato de linguagem, a forma do testemunho – que se dá a

partir dos relatos de si – materializada em algumas matérias do jornal nas quais comparecem

sentidos sobre o gênero e sobre a sexualidade.

Nesse percurso analítico, problematizamos portanto, a maneira como o relato irrompe

em  um  efeito  de  testemunho  no/a  partir  do  religioso,  inserindo-se,  discursivamente,  no

estatuto da interpretação. O testemunho no/a partir do religioso é, portanto, o problema de

linguagem que discutiremos a partir daqui.

Para  tanto,  reescrevemos  algumas  das  sequências  discursivas  (SD)  que  temos

trabalhado em nosso corpus. São elas:

SD2: ‘Eu tive que fazer o aborto, mas quase morri no procedimento, pois
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perdi  muito sangue,  fiquei fraca. Cheguei  a manter relações sexuais com

animais e praticava orgias com homens e mulheres’, diz. (Edição 1284, p.

29, 13 a 19/11/2016)

SD6:  'Minha vida estava uma desgraça, um vazio que não era preenchido

com nada. Me prostituía com homens e mulheres, mentia muito e procurava

a sensação do bem-estar, mas era tudo momentâneo', recorda Karla. (Edição

1278, p. 29,  2 a 8/10/2016)

SD7:  'Me  recordo que  as  meninas me  forçaram a ficar  com um menino

porque eu nunca havia beijado. Desde então comecei a ficar apavorada e o

mal  começou  a  agir  na  minha  mente',  conta. (Edição  1276,  p.29,  18  a

24/09/2016)

SD8: 'Me tornei uma pessoa complexada, me achava feia e me sentia muito

insegura.  Então  resolvi  ser  diferente.  Passei  a  me  envolver  com  várias

pessoas, inclusive com mulheres, para chamar atenção dos outros. Eu não

sabia o meu valor.', lembra. (Edição 1274, p. 29, 4 a 10/09/2016) 

É  necessário  discernir,  de  início,  duas  práticas  de  testemunho  que,  imbricadas,

ressoam  no  processo  de  significação  que  estamos  investigando.  A primeira  consiste  no

testemunho enquanto  um falar  urgente,  que  deriva  da  experiência  do  trauma;  a  segunda,

embora possa parecer com a primeira, consiste no testemunho religioso que se dá pelo ato de

contar a prova ou benção divina objetivando renovar a própria fé e a da comunidade religiosa.

O ponto crucial que os diferencia, para nós, é a recorrência do testemunho religioso no

cotidiano do culto pelas igrejas, enquanto o testemunho é mais restrito na medida em que

pressupõe que se tenha havido um trauma por parte do sujeito.28

A  partir  dos  escritos  de  Mariani  (2016),  a  respeito  do  testemunho,  temos

compreendido, em nossos resultados parciais, o modo pelo qual o testemunho – nesse caso o

religioso – se apresenta em sua forma: referimo-nos ao testemunho em sua forma material,

mas também como forma (fôrma) em seu potencial de colocar o dizer em um determinado

formato. 

28 É importante salientar que, para Freud (1912-13) – em Totem e Tabu, no exercício da religião também há
trauma. Foi observando a forma de lidar com acontecimentos sofridos pelos seus pacientes que o autor formula
sua noção de trauma. Tais acontecimentos, na perspectiva do autor, se davam por via da realidade ou da fantasia,
isso ocorre porque tanto a realidade quanto a fantasia estão em relação com a linguagem, e na visão psicanalítica
a linguagem é construção de realidade psíquica. Dessa forma, o acontecimento traumático de natureza emocional
quando pensado em relação à religião, pode ser observado tanto como causa quanto como efeito. Pelo enfoque
teórico-metodológico que adotamos, no entanto, não procederemos ao aprofundamento de tais discussões.
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Sendo o testemunho da ordem do memoriável, tal como coloca Mariani (2016), ele se

constitui na discursividade da Folha Universal como um dispositivo linguístico pelo qual se

colocam  em  circulação  os  efeitos  de  sentido  –  de  evidência  –  que  caracterizam  uma

determinada  modalidade  de  discurso  religioso,  a  da  Igreja  Universal  do  Reino  de  Deus,

através de seu jornal

Ainda de acordo com a autora, entendemos que “dar testemunho aponta para um falar

urgente, para não esquecer e para um não deixar os outros esquecerem” (MARIANI, 2016, p.

51). Desse modo, consideramos que e é a partir do testemunho que os efeitos de verdade pelos

quais  se  fundamenta  o  ideal  de  renovação  da  fé  se  constituem  e  se  apresentam  para  o

leitor/fiel. 

Interessa-nos,  portanto,  a  forma do testemunho,  isto  é,  seu atributo de enformar –

colocar em uma fôrma – o dizer em uma sequência identificável, implicando o/no efeito de

sentido que se constitui. E, nesse sentido, convocando para o processo de significação uma

rede de memória que coloca aqueles dizeres sobretudo no patamar de verdade irrefutável, já

que deriva da experiência vivida e, por isso, ilusoriamente inequívoca.

O nosso objeto – o discurso religioso sobre o gênero e a sexualidade  desviantes –

materializa-se de modo disperso nos dizeres do jornal, engendrado em um processo discursivo

mais amplo, que, por sua vez, está em relação com uma certa fragilidade do sujeito e de sua

própria condição subjetiva em relação àquilo que o move.

Analisando as SD, observamos que ao relatar sua experiência, o sujeito que diz sua

condição através da matéria do jornal, o diz de uma determinada forma. Temos tratado essas

marcas do testemunho na formulação dos sentidos dos processos discursos observando, por

exemplo: na SD2, a experiência de quase morte; na SD6, o vazio existencial a ser preenchido;

na SD7, o pavor diante de ter que se igualar às práticas dos outros à força; e na SD8, o

complexo de inferioridade.

É necessário salientar que o testemunho desempenha função importante no processo

de significação da sexualidade. Observemos, então, que na dispersão do relato da experiência

pessoal, os dizeres sobre o gênero e a sexualidade se inscrevem quase que imperceptivelmente

aos olhos do leitor desatento. Todavia, a forma do testemunho o engendra e o dilui em um

processo  de  significação  mais  amplo  significando-os  também  no  lugar  da  fragilidade

emocional, do trauma, da experiência ruim a ser superada.
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Resta  recordar  que  essas  SD,  nas  quais  se  presentificam  os  sentidos  sobre  as

sexualidades  outras29 através  dos  relatos  de  experiência,  foram  recortadas  da  coluna

Libertação. Nessa coluna, conforme dissemos, é comum a narrativa da história de alguém que

tenha passado por  diversos  acontecimentos  compreendidos  como negativos  para si  (e  em

alguns momentos para os outros), e que teve sua felicidade reestabelecida diante do encontro

com a Igreja Universal.

Tendo em vista que a  Igreja Universal,  ao lançar-se às mídias (neste caso, o jornal)

encontra-se ao menos avisada dos limites da liberdade em se dizer30, estamos compreendendo

que ao falar de sexualidade, o jornal se constitui a partir de uma prática cínica. Isto é, inserido

no cinismo como prática ideológica (BALDINI & NIZO, 2015), é a partir da experiência

pessoal que se pode situar uma suposta bissexualidade, por exemplo, em um lugar negativo,

sugerindo-se, dessa forma, a sua cura, ao se encontrar com a igreja, pela voz de quem sofre.

O testemunho se insere,  portanto,  discursivamente pela  sua forma,  investindo,  nos

dizeres que se materializam em seu interior, um simulacro a partir dos efeitos de sentido que

se constituem entre igreja/jornal e fiel/leitor. O que ajuda a adquirir mais fiéis.

5.4 Cura, milagre, solução

Nessa seção objetivamos concatenar as discussões que foram feitas até aqui, tomando

como condução um fio discursivo que foi se construindo ao longo de toda esta análise e que

nos parece importante do ponto de vista teórico.

Desde nosso primeiro capítulo, no qual situamos a proposta de leitura a ser seguida

para  a  investigação  que  aqui  realizamos,  sinalizamos  para  a  importância  de  uma  certa

dispersão que se presentifica no texto por nós analisado. Tratamos tal dispersão, em termos

teóricos,  pelo  conceito  de  efeito  metafórico,  tal  como  propõe  Pêcheux  (2014  [1969]),  e

também pela noção de mal dito, tal como explicitamos anteriormente.

Essa dispersão demonstra que na discursividade do jornal  Folha Universal,  e mais

especificamente nos momentos em que o jornal (não) enuncia o gênero e a sexualidade algo

29 As  sexualidades  outras, para  nós,  são  aquelas  que  não  se  inscrevem  em  um  padrão  heteronormativo
historicamente constituído, isto é, aquelas que fogem ao que se possa classificar, em uma dada formação social,
como relação heterossexual.
30 Edir  Macedo,  o  maior  líder  da  igreja  já  sofreu  diversos  processos  por  práticas  de  estelionato  e  de
curandeirismo.
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se marca, no que se refere à temática que recortamos para a discussão, a respeito de uma cura,

operada por/como uma ideia de milagre e que comparece,  fortemente,  como uma solução

(para problemas cotidianos).

Antes de entrar fortemente nesse assunto, parece-nos fundamental retomar algumas

discussões. 

O sujeito, cuja imagem é construída discursivamente, que figura nas páginas do jornal,

exemplificado na SD transcrita a seguir, é frágil, angustiado, tem caráter duvidoso e busca

alívio incessantemente. 

SD6:  'Minha vida estava uma desgraça, um vazio que não era preenchido

com nada. Me prostituía com homens e mulheres, mentia muito e procurava

a sensação do bem-estar, mas era tudo momentâneo', recorda Karla. (Edição

1278, p. 29, 2 a 8/10/2016)

É necessário retomar que, conforme afirmamos (ver seção 2.1), trata-se aqui, por estar

inscritos nos domínios do discurso religioso,  de um sujeito que é livre para aceitar  a sua

submissão.  É  necessário,  no  entanto,  tensionar  essa  liberdade/submissão,  que  advém  da

forma-sujeito atual, com as condições de produção que se apresentam.

Dissemos (também seção 2.1), à luz do que afirma Orlandi (2007), que se trata, no

jornal  Folha Universal, e mais amplamente na  Igreja Universal do Reino de Deus, de uma

tentativa de significar o silêncio divino o que aí funciona. Tal significação do silêncio divino

perpassa por uma leitura específica da IURD, leitura essa que também buscamos demonstrar

pelos deslocamentos que se constituíram com a entrada da Teologia da Prosperidade.

É desse modo que trazemos a tríade cura/milagre/solução para a discussão. Tendo em

vista a angústia imaginariamente projetada no sujeito narrado pelo jornal, as justificativas

para tal acontecimento, e os caminhos que lhe são oferecidos diante de tudo isso.

Em SD6, trata-se de um sujeito cuja vida está uma “desgraça”, que sente um “vazio

que não é preenchido”, que “mente”, procura “a sensação de bem-estar”. É necessário notar-

se  que,  em meio  a  isso  tudo,  como prostituição,  aparece  aquilo  que  em outra  formação

discursiva pode ser lido como uma possível bissexualidade.

Como vimos (ver seção 2.2), as igrejas de corrente neopentecostal se particularizam

por uma mistificação que considera a atuação constante de um mal espiritual na vida das
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pessoas.

Tal mal espiritual é imaginariamente projetado como justificativa para tudo que está

ocorrendo. Vale lembrar, também, que de acordo com a ideia de  fé inteligente, própria da

Igreja  Universal,  é  pelo  afastamento  da  igreja  ou,  ainda,  por  uma  fé  “simples”,  que  se

presentifica o mal espiritual.

Sugere-se, a partir daí, e também na conclusão da narrativa, que o sofrimento cessará

no encontro com a igreja e com a fé, aquela específica da  IURD. Ocorre que, para que tal

milagre se efetive é necessário que aconteça uma cura desses males pelos quais tal sujeito

encontra-se acometido. 

Compreende-se, a partir disso, que para superar o vazio e a desgraça indo, portanto, de

encontro ao bem-estar, é necessário parar de mentir, abandonar a prostituição e a relação com

homens e mulheres. Sugere-se, pelo milagre do reencontro com a fé, a cura para a mentira,

para  a  prostituição  e  para  a  relação  com  homens  e  mulheres  o  que,  consequentemente,

comparece como solução.

Por um outro ângulo, é preciso notar que a ideia de solução, à diferença da ideia de

cura e de milagre, vem de um outro lugar. Parece importante aqui, retornar ao que dissemos

sobre uma memória que se engendra pela lógica do neoliberalismo (ver 2.2; ver 3.2) que

chega ao religioso por via da Teologia da Prosperidade.

Retomemos, por exemplo, a SD que transcrevemos abaixo:

SD2:  Eu tive que fazer o aborto, mas quase morri no procedimento, pois

perdi  muito sangue,  fiquei fraca. Cheguei  a manter relações sexuais com

animais e praticava orgias com homens e mulheres, diz. (Edição 1284, p. 29,

13 a 19/11/2016)

É mister notar que há uma argumentação31 sendo construída pelo jornal, representada

pela voz do bispo/colunista – que fala por todo o jornal, independentemente da assinatura de

umas e outras matérias – em que se apaga sua função de mediação para insurgir a voz de

Deus e do saber. Tomamos a argumentação, pela ótica da Análise do Discurso, como uma

tentativa de convencimento sem garantias,  já  que o enunciador  não tem controle  sobre a

significação dos “seus” dizeres.

31 Tratamos da argumentação aqui não em uma perspectiva intencional, mas, diferentemente, da argumentação
em relação a uma determinada formação discursiva, tal como proposto por Orlandi (1996)
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O convencimento, como vimos na análise de SD6 logo acima, se dá na direção do

reencontro com o divino, metaforicamente inscrito pela imagem da igreja. O que nos parece,

no entanto, é que ao falar de tantas formas de sofrimento e de angústias ao mesmo tempo, o

jornal demonstra uma tentativa de um convencimento rápido e eficaz.

A rapidez e eficácia, que aí comparecem, estão em relação com uma necessidade cada

vez  mais  rápida  de  aquisição  de  fiéis.  Apresenta-se  diversas  angústias  comuns  ao

sujeito/fiel/leitor ao passo que se dá, quase automaticamente, uma solução para elas.

Desse modo, em SD2, fala-se em aborto, experiência de quase morte, perda de sangue,

fraqueza, relação sexual com animais, orgias e relações sexuais com homens e mulheres. São

sofrimentos de diversas ordens e que, ao aparecer juntos em uma mesma direção de sentido,

demonstram ao mesmo tempo o jogo com as angústias possíveis do sujeito/fiel/leitor e uma

necessidade atual de rapidez e de aquisição de fiéis que, como demonstramos (ver seção 2.2)

advém de uma lógica externa à religiosidade e que passou a funcionar nela.

A IURD é, portanto, operadora de milagres, já que se apresenta como uma instituição

religiosa e é também uma solução prática e rápida para angústias das mais diversas ordens,

não importando o nível da gravidade.

Retomando o aspecto  mal dito da sexualidade, sugere-se aí, também, no meio dessa

confusão argumentativa, a cura para a relação sexual com homens e mulheres para que possa

haver a reaproximação com Deus – com a igreja. Fazemos menção, aqui, ao que tratamos (ver

seção 4.1) na esteira do que teoriza Souza (1997) sobre a necessidade do apagamento da

sexualidade para o exercício da fé.

Na tradição religiosa cristã,  a cura do sujeito já compareceu de diversas maneiras.

Desde o pagamento de indulgências para concessão do perdão, perpassando castigos pós-

morte  (ou  na  hora  dela),  até  o  trabalho  com  estratégia  de  dignificação.  Todavia,  é  na

discursividade neopentecostal que a cura – sub-repticiamente sugerida, conforme vimos (ver

seção 5.1) – ganha esse status de solução rápida e eficaz.

Pelos dizeres do jornal, compreende-se que não há impedimentos e não deve haver

obstáculos para que se receba a cura, através do milagre, que solucione o seu problema com

agilidade, tal como manda a lógica neoliberal que orquestra os processos de subjetivação,

interpelação e individuação pela forma-sujeito atual. Daí a importância do que discutimos (cf.

RODRIGUES,  2002;  SOUSA,  2011  –  ver  seção  3.2),  sobre  a  relação  da  Teologia  da
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Prosperidade e das determinações econômicas de nossa formação social.

Por fim, é importante dizer, que a noção de mérito discutida por Weber (1996), se

estilhaça na discursividade neopentecostal. Pelo mérito, tal como constituído no interior da

reforma protestante, chega-se, pelo não-dito à ideia de que, se há os que merecem, há também

os  que  não merecem.  Cria-se  uma divisão  –  um corte  –  horizontal.  De um lado os  que

merecem, de outro os que não merecem.

O que ocorre no discurso da IURD é um rearranjo discursivo de tal corte. Estabelece-

se um corte vertical. Os que (virtualmente) não merecem, é porque não encontraram, ainda, a

Igreja Universal.

Tendo,  por  hora,  finalizado  nossas  discussões,  passemos  a  algumas  considerações

finais.



117

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurando  dar  um efeito  de  fechamento  nesta  pesquisa  que  buscou investigar  os

processos de produção dos sentidos sobre o gênero e a sexualidade materializados no jornal

Folha Universal da Igreja Universal do Reino de Deus, acenamos para o caráter permanente

de uma incompletude do sentido e da divisão do sujeito que, marcados pela falta, constituem-

se (cf. ORLANDI, 2013) mutuamente.

Por meio da Análise do Discurso, enquanto disciplina de entremeio e lugar teórico

fértil para a observação da construção e do funcionamento das maquinarias discursivas que

circulam  por  nossa  formação  social,  construímos  um  dispositivo,  já  no  efeito-sujeito

constituído  na/pela  posição  de  analista,  capaz  de  demonstrar  as  sutilezas  da  investida

neopentecostal  na  mídia  impressa  e,  mais  especificamente,  no  imaginário  sobre  algumas

aflições  do  sujeito  contemporâneo,  dentre  as  quais,  inscrevem-se  isso  que  chamamos  as

sexualidades ditas desviantes.

Estando, portanto, mal ditas, as sexualidades – e também, em uma injunção, o gênero

– foram sendo significados,  como vimos,  no trabalho incessante da ideologia, atravessado

pelo  cinismo  enquanto  prática  ideológica  de  uma  religiosidade  que  se  lança  à  mídia,  e

marcada pelo testemunho religioso enquanto forma de contar/narrar histórias. 

Buscamos demonstrar que se tratava, mesmo, do funcionamento do discurso religioso.

Já que o que impera, no jornal, é a tentativa de domesticar o silêncio divino de acordo com

uma leitura que se engendrou paulatinamente pelos deslocamentos que foram se instituindo na

prática  discursiva  cristã  e  também  pelas  determinações  socioeconômicas  que

delimitam/delineiam a forma-sujeito atual no discurso.

A  partir  de  leituras  que  fizemos  de  Orlandi (1987;  2007)  percebemos  que  o

funcionamento do religioso oferece grandes desafios para se pensar teoricamente, o que nem

de longe significa ausência de um campo fértil para a produção do conhecimento. O silêncio

divino de que trata a autora, é semantizado pelas condições de produção em que se insere a

Igreja Universal do Reino de Deus nas determinações já-lá da prática da imprensa, ambos

submetidos ao funcionamento de uma lógica que advém, em grande parte, do neoliberalismo

enquanto inserção do mercado nas práticas cotidianas.

Retornamos às memórias que ressoam e reverberam na religiosidade atual. Por meio

de Weber (1996), percebemos como a noção de mérito já colocava, desde muito tempo, no
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funcionamento da religiosidade, algo que poderia ser capitaneado em uma injunção à lógica

do mercado. Para nós, não qualquer mercado, mas um mercado da cura. Também por esse

autor,  e  a  noção de vocação,  percebemos que  liberdade em se assumir  submisso de  que,

retomando Pêcheux, trata Orlandi (2013), ganha espessura pela religiosidade já que, de acordo

com a ideia de vocação, cada um deve ocupar o seu lugar. 

Visitamos os domínios em que a Análise de Discurso se volta para a psicanálise para

perceber:  1  que  há,  de  acordo  com  Magalhães  e  Mariani  (2010),  um  movimento  de

subjetivação que coloca questões já para o processo de interpelação do indivíduo em sujeito e

de individuação do sujeito  pelo Estado;  e 2 que a  Psicanálise,  (cf.  FREUD, 2006 [1901]

BALDINI, 2017) oferece indagações importantes para que se questione a verdade construída

a partir do imaginário sobre o gênero e a sexualidade que se constroem a partir dos dizeres do

jornal Folha Universal.

Em  Souza  (1997),  Ferrari  (2006;  2010),  Foucault  (1988),  Zoppi-Fontana  (2013),

dentre  outros  autores,  retornamos  à  problemática  do  gênero  e  da  sexualidade  em  uma

perspectiva discursiva para demonstrar, em uma investida teórica, que a divisão dos sentidos

sobre tais temas sempre esteve posta. E que há, no cerne de tais questões, uma constituição

histórica – ideológica – que fala fortemente nas formas atuais de percepção e investidura de

significação em tais questões.

Em nossa análise, demonstramos os efeitos do testemunho na construção dos efeitos

de  evidência  –  efeitos  de  verdade  –  que  se  colocavam  pelas  páginas  do  jornal  para  o

sujeito/fiel/leitor;  buscamos  também,  pelas  regularidades,  inclusive  sintáticas,  demonstrar

como, na ordem da língua, há no discurso do jornal Folha Universal um determinado modo –

viciado32 – de dizer que, pela leitura, permite ir-se estabelecendo relações de sentido pela

sintaxe mesma; discutimos o fio discursivo que se dá pelo deslizamento  cura > milagre >

solução enquanto  determinantes  de  uma  forma  mal  dita de  se  enunciar  o  gênero  e  a

sexualidade; e, por fim, como um sentido sempre encontra formas de se materializar sob o

trabalho da ideologia, ainda que seja, conforme demonstramos, mal dito.

Longe  de  nos  querermos  prescritivos,  não  pretendemos,  em  nossas  considerações

finais, diretrizes de como resolver isso que, para nós, se apresenta como uma problemática, já

que há aí uma questão ética: a significação dos sujeitos não-heterossexuais no lugar daquilo

que deve ser curado, combatido, etc. Por outro lado, não podemos nos furtar à discussão que

32 E não se trata aqui de uma crítica puramente pejorativa
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se  coloca  atualmente  no  que  se  refere  à  necessidade  de  uma  mudança  na  excessiva

moralização  –  em grande  parte  constituída  no/pelo  aspecto  religioso  –  que  se  desdobra,

inclusive, em violência (simbólica ou física).

Acreditamos  que  uma  análise  tal  como  esta  que  fizemos,  contribui  para  a

desmistificação da transparência da linguagem, do controle do indivíduo e das instituições

sobre os  seus  dizeres,  e  para uma relação que parte  de um outro lugar  com as  redes  de

significações que se realizam na língua e que se colocam a partir dela.

Dessa  forma,  contribuímos,  também,  para  uma  leitura  que  demonstre  outra

possibilidade de se ler o que é dito pelas páginas do jornal Folha Universal, e para uma leitura

que demonstre  outra  maneira  de  se significarem o gênero  e  a  sexualidade que fogem ao

padrão historicamente determinado pelo que temos tomado como cisheteronormatividade.

Com isso, e buscando, sem nos deixar levar pela ilusão da completude, finalizar essa

discussão, sinalizamos para uma contribuição não somente teórica – nos limites da Análise de

Discurso e  das  disciplinas  afins  – mas também uma contribuição  ética  para se  pensar  as

condições  de  reprodução/transformação  das  condições  de  existência  de  que  fala  Pêcheux

(1983).
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ANEXO 1 – Corpus principal.

SD1: Aos 16 anos, ela se envolveu com um traficante e engravidou dele. O rapaz não aceitou

a gravidez e a ameaçou de morte. (Edição 1284, p. 29, 13 a 19/11/2016)

SD2: Eu tive que fazer o aborto, mas quase morri no procedimento, pois perdi muito sangue,

fiquei fraca. Cheguei a manter relações sexuais com animais e praticava orgias com homens

e mulheres, diz. (Edição 1284, p. 29, 13 a 19/11/2016)

SD3:  Ser  uma  pessoa  diferente  dentro  de  um  grupo  ainda  é  motivo  de  perseguição,

discriminação e humilhação. A jovem Anny Caroline viu sua vida mudar ainda na infância,

quando seus colegas passaram a fazer bullying com ela. Ela era uma menina quieta e, por

não  fazer  as  mesmas  coisas  que  os  outros  estudantes  era  sempre  xingada  e  motivo  de

zombaria. (Edição 1276, p. 29, 18 a 24/09/2016)

SD4: Essa pré-avaliação de que uma pessoa, por conta de sua fé, não possa desempenhar o

ofício com excelência é tão intolerante quanto o racismo, a desigualdade de gênero ou a

intolerância religiosa. (Edição 1258, p. 3, 2 a 8/10/2016)

SD5:  Apesar  de  não acreditar  em homens,  Karla  achava  que  o  casamento  era  a  única

maneira de mudar a vida.  Ela casou com Digiorgio dos Santos,  mas os sofrimentos que

ambos carregavam trouxeram infelicidade à união. (Edição 1278, p. 29, 2 a 8/10/2016)

SD6:  'Minha vida estava uma desgraça, um vazio que não era preenchido com nada. Me

prostituía com homens e mulheres, mentia muito e procurava a sensação do bem-estar, mas

era tudo momentâneo', recorda Karla. (Edição 1278, p. 29,  2 a 8/10/2016)

SD7:  'Me recordo que as meninas me forçaram a ficar com um menino porque eu nunca

havia beijado. Desde então comecei a ficar apavorada e o mal começou a agir na minha

mente', conta. (Edição 1276, p. 29, 18 a 24/09/2016)

SD8: 'Me tornei uma pessoa complexada, me achava feia e me sentia muito insegura. Então

resolvi ser diferente. Passei a me envolver com várias pessoas, inclusive com mulheres, para

chamar atenção dos outros. Eu não sabia o meu valor.', lembra. (Edição 1274, p. 29, 4 a

10/09/2016) 

SD9:  Em um vídeo, ela conta que Felipe confessou as acusações, tentou se suicidar, e foi

internado  em  uma  clínica  sendo  diagnosticado  como  portador  de  psicose  maníaco-

depressiva, neurose grave e múltiplas personalidades. (Edição 1268, p. 15, 24 a 30/07/2016)

SD10: 'Eu o confrontei e ele confirmou que tinha um quadro de homossexualidade latente, o
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que me fez cancelar [o casamento], ele está acautelado por crime de pedofilia', descreveu.

Felipe nega todas as acusações. (Edição 1268, p. 15, 24 a 30/07/2016)

SD11: De acordo com a agência de notícia France-Presse, ele também estaria mantendo um

relacionamento sexual com um rapaz de 18 anos, que teria transtornos mentais. Contudo, ele

tem negado todas as acusações. (Edição 1267, p. 3, 17 a 23/07/2016)

SD12: Os pedófilos são homens e mulheres que tem preferência por crianças do mesmo sexo

ou de sexo diferente (geralmente pré-adolescentes) que não atingiram a puberdade ou que

estejam no início dessa fase. (Edição 1244, p. 20, 7 a 13/02/2016)
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