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RESUMO 

 

VALÉRIO, Simone Toschi. Deus não fez só macho e fêmea: o poder do dispositivo de 

linguagem na constituição de saberes e de verdades sobre as sexualidades. 2018. 365 f. 

Tese (Doutorado em Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2018. 

 

Esta tese visa a enfocar a constituição de saberes e de verdades, por meio de uma análise 

enunciativo-discursiva, sobre as sexualidades nos pronunciamentos políticos feitos durante 

o processo de tramitação no Congresso Nacional do Projeto de Lei da Câmara (PLC) n. 

122 de 2006. Ao alterar a Lei nº 7.716/1989, que define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor, dar nova redação ao § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 

2.848/1940 e ao art. 5º do Decreto-Lei nº 5.452/1943, o PL 122/2006 tornou-se conhecido 

por criminalizar a homofobia. A pesquisa tem como marco teórico os estudos de 

Dominique Maingueneau (1997, 2005, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2014, 2015), 

que considera o enunciado e o texto como inseparáveis do lugar social em que são 

constituídos (2008a) e os trabalhos de Michel Foucault (2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 

2012a, 2014, 2015, 2016) segundo o qual os discursos “constituem práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT, 2008a, p. 55) e, no mesmo 

sentido, que o saber, a verdade e o poder são inseparáveis. Para obter os resultados 

analíticos, “todos são iguais perante a lei” foi elencado como enunciado reitor 

(FOUCAULT, 2008a) e foi elaborada a noção de continuum designativo, que é a densidade 

do acúmulo enunciativo-discursivo de processos designativos, de expressões designativas e 

de designações. Desse modo, identificou-se a constituição de vários domínios discursivos 

nos pronunciamentos no que tange ao direito das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais e intersexuais (LGBTIs). Concluímos que nos enunciados do PLC ocorreu uma 

intensa invasão e devastação jurídico-político-religioso-social de todo o atinente a elas. Por 

conseguinte, o direito que foi discursivizado, tematizado ou conceitualizado nos 

enunciados esteve além da materialidade jurídico-político-religioso-social. Ele envolveu o 

direito ao corpo, à sexualidade, ao prazer, ao sexo, à família, enfim, à significância e à 

presentificação da essência do eu, a do estar e a do ser no mundo. As conceitualizações do 

PL 122/06 demonstraram a perpetuação de práticas preconceituosas e discriminatórias, de 

saberes e de verdades sobre as sexualidades e sobre os corpos das pessoas LGBTIs, 

resultantes de inúmeros discursos que ultrapassam a questão religiosa. O processo de 

tramitação do PLC 122/06 é um dos maiores exemplos na atualidade do exercício de 

poderes que mantêm o status quo heterossexista em nossa sociedade. Poderes que 

constituíram, reconstituíram e instituíram os pseudosaberes e as pseudoverdades sobre as 

sexualidades nos enunciados da proposição legal. 

 

 

Palavras-chave: PLC 122/2006; continuum designativo; saber, verdade e poder; 

diversidade sexual. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

VALÉRIO, Simone Toschi. God did not create only male and female: the power of 

language device within the constitution of pieces of knowledge and truths about 

sexualities. 2018. 365 f. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagem) – Instituto de Letras, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

 

This thesis aims at focusing on the constitution of pieces of knowledge and truths by 

means of an enunciative-discursive analysis over sexualities in the political speeches made 

during the process of having the Law Project (LP) No. 122/2006 passed at the National 

Congress. Through amending the Law No. 7.716/1989, which defines crime resulting from 

prejudice of race or color, rewording Art. 140, III, of the Decree-Law No. 2.848/1940 and 

the Art. 5 of the Decree-Law No. 5.452/1943, the LP 122/2006 has become known for 

criminalizing homophobia. The research has as theoretical framework the studies by 

Dominique Maingueneau (1997, 2005, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2014, 2015), 

who regards the utterance and the text as inseparable from its social place (2008a) and 

Michel Foucault’s works (2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2014, 2015, 2016) who 

states that discourses are “practices that systematically form the objects of which they 

speak” (FOUCAULT, 2008a, p. 55) and, in the same way, knowledge, truth and power are 

inseparable. In order to reach the analytical results, “everyone is equal before the law” was 

named as a governing statement (FOUCAULT, 2008a), and we conceived the notion of 

designated continuum, which is the density of enunciative-discursive accumulation or 

designated processes, designated expressions and designations. In this way, it has been 

identified the constitution of several discursive domains within the speeches with regard to 

the right of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex (LGBTI) people. We concluded that 

in the LP statements occurred an intense judicial-political-religious-social invasion and 

devastation of everything concerning to them. Consequently, the right that has been put 

into discourse, thematized or conceptualized within the statements was beyond the judicial-

political-religious-social materiality. It involved the right to the body, sexuality, pleasure, 

sex, family, in short, to the significance and to the presentification of the essence of self, of 

being in the world. The conceptualizations of LP 122/06 showed the perpetuation of 

prejudiced and discriminatory practices, pieces of knowledge and truths about the 

sexualities and about LGBTI people’s bodies, resulting from countless discourses which go 

beyond the religious issue. The process of having the LP 122/06 passed is one of the 

largest instances nowadays regarding the exercise of powers that keep the heterosexist 

status quo in our society. Power which constituted, reconstituted and established the 

pseudo-knowledge and the pseudo-truths about sexualities within the legal proposition 

statements. 

 

 

Key-words: LP 122/2006; designated continuum; knowledge, truth and power; sexual 

diversity. 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

VALÉRIO, Simone Toschi. Dios no hizo solo varón y hembra: el poder del dispositivo 

de lenguaje en la constitución de saberes y de verdades sobre las sexualidades. 2018. 365 

hojas. Tesis (Doctorado en Estudios de Lenguaje) – Instituto de Letras, Universidad 

Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

 

La presente tesis tiene como objetivo enfocar la constitución de saberes y de verdades, por 

medio de un análisis enunciativo-discursivo sobre las sexualidades en los 

pronunciamientos políticos hechos durante el proceso de tramitación en el Congreso 

Nacional del Proyecto de Ley de la Cámara (PLC) nº 122 de 2006. Con la modificación de 

la Ley nº 7.716/1989, que define los crímenes resultantes de prejuicio racial o de color, dar 

nueva redacción al § 3º del artículo 140 del Decreto-Ley nº 2.848/1940 y al artículo 5º del 

Decreto-Ley nº 5.452/1943, el PL 122/2006 se hizo conocido por criminalizar la 

homofobia. La investigación tiene como marco teórico los estudios de Dominique 

Maingueneau (1997, 2005, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2014, 2015), que considera 

el enunciado y el texto como inseparables del lugar social en el que se constituyen (2008a) 

y los trabajos de Michel Foucault (2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2014, 2015, 

2016) según el cual los discursos “constituyen prácticas que forman sistemáticamente los 

objetos de que hablan” (FOUCAULT, 2008a, p. 55) y, en el mismo sentido, que el saber, la 

verdad y el poder son inseparables. Para obtener los resultados analíticos, “todos son 

iguales ante la ley” fue enlistado como enunciado rector (FOUCAULT, 2008a) y fue 

elaborada la noción de continuum designativo, que es la densidad de la acumulación 

enunciativa-discursiva de procesos designativos, de expresiones designativas y de 

designaciones. De ese modo, se identificó la constitución de varios dominios discursivos 

en los pronunciamientos en lo que se refiere al derecho de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTIs). Concluimos que en los enunciados del 

PLC ocurrió una intensa invasión y devastación jurídico-político-religioso-social de todo lo 

relacionado con ellas. Consecuentemente, el derecho que fue discursivizado, tematizado o 

conceptualizado en los enunciados estuvo más allá de la materialidad jurídico-político-

religioso-social. Él involucró el derecho al cuerpo, a la sexualidad, al placer, al sexo, a la 

familia, por último, a la significancia y a la presentificación de la esencia del yo, la del 

estar y la del ser en el mundo. Las conceptualizaciones del PL 122/06 demostraron la 

perpetuación de prácticas preconcebidas y discriminatorias, de saberes y de verdades sobre 

las sexualidades y sobre los cuerpos de las personas LGBTIs, resultantes de muchos 

discursos que sobrepasan la cuestión religiosa. El proceso de tramitación del PLC 122/06 

es uno de los mayores ejemplos en la actualidad del ejercicio de poderes que mantienen el 

status quo heterosexista en nuestra sociedad. Poderes que constituyeron, reconstituyeron e 

instituyeron los pseudosaberes y las pseudoverdades sobre las sexualidades en los 

enunciados de la proposición legal. 

 

 

Palabras clave: PLC 122/2006; continuum designativo; saber, verdad y poder; diversidad 

sexual. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Uma lei percorre um longo caminho antes de ser sancionada efetivamente. E, 

muitas vezes, os temas que se tornam objeto de legislação geram polêmicas que perpassam 

campos como o social, o jurídico, o político e o religioso. 

Foucault (2008a, p. 55) nos diz que os discursos “constituem práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam”. Por essa perspectiva, uma lei é a materialidade 

do exercício de saberes, de verdades e de poder, visto ser essa uma constituição 

enunciativo-discursiva1. Os textos são construídos, em uma ordem enunciativo-discursiva, 

a qual Foucault designa de ordem do discurso. Contudo, para o autor (FOUCAULT, 2004), 

nem todos podem ter acesso a ela, já que para entrar na ordem é necessário estar 

qualificado para fazê-lo.  

Assim, os discursos que circulam em nossa sociedade não os fazem sem antes 

obterem um estatuto de validação. Essa ordem é regida por um sistema de restrições que 

define condições (FOUCAULT, 2004) para dizer o que se diz e, principalmente, para que 

esse dizer seja aceito como verdade.  

Para isso, há determinados rituais que estabelecem para aquele que fala uma 

qualificação, uma posição, aquilo que pode ou deve ser enunciado, define os gestos, os 

comportamentos, as circunstâncias e, um momento e um lugar específicos. Desse modo, 

esse sistema (FOUCAULT, 2004, p. 39) “fixa [...] a eficácia suposta ou imposta das 

palavras” estabelecendo o que será aceito ou não como verdadeiro. Os discursos de 

verdade (FOUCAULT, 2002, 2004, 2009b, 2014, 2015, 2016) ou de pretensão a essa são 

os que, em dado momento e lugar, ocupam a ordem do discurso e, estão presentes em toda 

as sociedades. Assim, o autor irá afirmar (FOUCAULT, 2002, p. 12): 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, a sua “política geral” de 

verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como 

verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os 

enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e 

outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a 

obtenção da verdade, o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o 

que funciona como verdadeiro. 

 

                                                 
1 O termo enunciativo-discursivo foi desenvolvido neste trabalho para constituirmos uma abordagem 

conceitual-metodológica-analítica para, com isso, apreendermos os referenciais teóricos deste estudo, mais 

especificamente, os de Michel Foucault (2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2014, 

2015, 2016) relativos ao saber, à verdade e ao poder, os articulando aos de Dominique Maingueneau (2004, 

2007, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010) concernentes à Análise do Discurso de base enunciativa. 
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São esses discursos que formam saberes e, a partir deles, estabelecem práticas. Isso 

é possível por terem obtido a condição de possibilidade à significação (FOUCAULT, 

2004) em um determinado campo (áreas do saber) ou espaço social.   

Tanto a lei quanto o direito, segundo Foucault (2016, p. 48), trazem em si um 

“discurso histórico e político de pretensão à verdade e ao justo direito”. Por isso, induzem, 

devido a uma aparente neutralidade, a um estatuto de verdade e de justiça que têm, muitas 

vezes, o poder de vida e de morte, de normalizações sobre o corpo social, mediante 

diversos saberes que nele estão investidos.  

No Congresso Nacional, mas não somente, podemos observar a emergência e a 

atuação desses discursos, seja no formato de pronunciamentos dos congressistas, de 

elaboração de emendas constitucionais, de leis complementares e ordinárias ou de outros 

atos normativos.  

Nos últimos anos, é possível identificá-los pelas transformações políticas2 que o 

Brasil vem passando, em que o campo jurídico, o campo político e o campo religioso, 

mediante diversos dispositivos3, atuam de maneira decisiva e, muitas vezes arbitrária, 

sobre assuntos que incidem, direta ou indiretamente, sobre a vida de todos nós. Eles 

instauram regras, naturalizam e normalizam práticas, legalizam ilegalidades, sequestram 

direitos historicamente adquiridos e constituem “novos saberes”. Por todas essas questões, 

as análises enunciativo-discursivas que tomam como objeto as materialidades linguísticas 

de tais processos legislativos é de extrema significância linguístico-político-social. É na 

dispersão dos enunciados que podemos fazer emergir e compreender as regularidades de 

determinado discurso e, assim, contribuir para os estudos de linguagem.  

E, além disso, tal compreensão nos possibilita desconstituir aquilo que nos 

habituaram a ver/ler como óbvio, normal, natural ou verdadeiro, pois o discurso é como 

um “bem – finito, limitado, desejável, útil – [...] que coloca, desde sua existência (e não 

                                                 
2 Tais transformações incluem o processo de impeachment da então Presidenta do Brasil, Dilma Vana 

Roussef, eleita legitimamente em 2010, que assumiu a presidência da república do Brasil em 2011 e 

governou até meados de 2016. Citamos, igualmente, as mudanças ocorridas na educação com a “reforma” do 

Ensino Médio e com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017); com a Proposta de Emenda à 

Constituição 287/2016 – que trata da reforma da Previdência -, e está em pauta no Congresso podendo ser 

votada em outubro de 2017; ou ainda, a Lei nº 13. 467/2017 (BRASIL, 2017), que trata da reforma das leis 

do trabalho. 
3 O dispositivo é a rede de relações que podem ser estabelecidas entre elementos heterogêneos: discursos, 

instituições, arquitetura, regramentos, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 

filosóficas, morais, filantrópicas, o dito e não-dito; o dispositivo estabelece a natureza do nexo que pode 

existir entre esses elementos heterogêneos. Por exemplo, o discurso pode aparecer como programa de uma 

instituição, como um elemento que pode justificar ou ocultar uma prática, ou funcionar como uma 

interpretação a posteriori dessa prática, oferece-lhe um campo novo de racionalidade. (CASTRO, 2016). 
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simplesmente em suas “aplicações práticas”), a questão do poder; um bem que é, por 

natureza, o objeto de uma luta, e de uma luta política” (FOUCAULT, 2008a, p. 137). 

O tema desta pesquisa é a constituição de saberes e de verdades sobre as 

sexualidades nos pronunciamentos feitos durante a tramitação do Projeto de Lei da Câmara 

122/06 (CONGRESSO NACIONAL, 2006). Este visava a modificar a Lei 7.716/89 

(BRASIL, 1989), que se refere aos crimes de racismo, inserindo entre estes os resultantes 

do preconceito e da discriminação de gênero, de sexo, de orientação sexual e de identidade 

de gênero. O projeto fazia parte de uma pauta político-jurídico-social mais ampla que 

envolvem os direitos civis igualitário e a cidadania plena dos/das LGBT (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais). 

A motivação nasceu da observação desses discursos que constituem, reconstituem e 

instituem verdades e saberes a respeito dos corpos, das sexualidades, das condutas desses 

em sociedade. E, da mesma forma, da observação do processo de tramitação do Projeto de 

Lei da Câmara 122/06 (CONGRESSO NACIONAL, 2006) que representa um período 

enunciativo (FOUCAULT, 2008a) no qual mais um capítulo da luta dos/das pessoas 

LGBTIs por direitos civis igualitários e por cidadania plena se desenvolveu.  

Esse período enunciativo marcou, da mesma maneira, uma certa constituição de 

saberes sobre as sexualidades dos/das pessoas LGBTIs, sobre a noção de igualdade e 

liberdade e, sobre o direito que os/as pessoas LGBTIs podem ou devem ter acesso e, os que 

não. 

Assim, nosso estudo se inicia em setembro de 2010 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.  

Àquela época, cursávamos o mestrado e já havíamos definido objeto e objetivos de 

pesquisa para aquele curso. Porém, naquele ano, fora lançada uma campanha publicitária 

em outdoors a favor do casamento gay. 
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Figura 1: Campanha da Igreja Cristã Contemporânea veiculada em setembro de 2010 na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ 

Fonte: Igreja Cristã Contemporânea 

 

A imagem mostrava, como se pode ver, dois pastores evangélicos entrelaçando as 

próprias mãos embaixo da bíblia com o seguinte enunciado: “Casamento gay, sim! ‘Porque 

contra o amor não há lei’ (Gálatas: 5, 22-23),” ou seja, era uma campanha em defesa do 

casamento entre pessoas do mesmo sexo divulgada pela Igreja Cristã Contemporânea4.  

Vale lembrar que estávamos em 2010 e, naquele ano, a união civil entre pessoas do 

mesmo sexo ainda não havia sido legitimada pelo judiciário.  

Na semana seguinte, uma constatação que veio como náusea e incredulidade, 

exatamente ao lado do primeiro outdoor, um outro fora colocado estabelecendo com o 

primeiro uma correlação de força, de saberes e de verdades. Dessa vez, o segundo outdoor 

mostrava um pastor evangélico, do segmento que se autodenomina Assembleia de Deus 

Vitória em Cristo, em que enunciava o seguinte: “Em favor da família e preservação da 

espécie humana. Deus fez macho e fêmea. (Gênesis 1: 27)”.  

 

                                                 
4 Marcelo Natividade (2010) fez o mapeamento desse novo movimento que se autodenomina “igrejas 

inclusivas ou igrejas gays”. No trabalho, intitulado “Uma homossexualidade santificada? Etnografia de uma 

comunidade inclusiva Pentecostal”, o autor traça um paralelo com os cultos afro-brasileiros em que a 

presença de homossexuais, como Pais ou Mães de Santo, sempre foi uma realidade e contrapõe o culto afro 

ao novo movimento inclusivo de igrejas pentecostais mostrando, assim, como essas alternativas religiosas 

elaboram uma hermenêutica própria que possibilita a conciliação entre cristianismo e as diversas 

sexualidades fora do modelo heteronormativo. A Igreja Cristã Contemporânea encontra-se nesse estudo. 
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Figura 2: Campanha da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo veiculada em setembro de 2010 na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ 

Fonte: Gospel Prime 

 

Diante dessa constatação surgiram os primeiros passos deste trabalho. De um 

enunciado que parece ter saído do século XIX, ou antes disso, inscrito em um outdoor, que 

tantos discursos e tantas correlações de força enunciativo-discursivas (FOUCAULT, p. 

2012b), constituíam-se e reconstituíam ali. Em pleno século XXI, ideias biodeterministas e 

que, de tão naturalizadas, eram, naquele momento, discurso de verdade para uma parcela 

da sociedade. 

E assim, em uma cidade cosmopolita, se apresentava, a nossa frente, em outdoors, 

mais uma parte da história da sexualidade e dos corpos sendo investida por saberes e por 

poderes.  

Tais processos enunciativo-discursivos nos chamaram a atenção e alguns 

questionamentos surgiram naquele momento: a) como, nos dias atuais, se constituem os 

discursos de saberes e de verdades sobre as sexualidades?; b) como tais discursos obtêm a 

condição de possibilidade à significação? (FOUCAUL, 2004); como são formados, como 

se organizam e, ainda, como se inscrevem na ordem discursiva?; c) como definem a ideia 

de “normalidade” e de “anormalidade”?  

Daquele momento em diante, começamos a problematizar esses acontecimentos e a 

formar um arquivo pensando em uma pesquisa futura de doutoramento. 

Os debates e, na maior parte das vezes embates sobre o casamento homoafetivo nos 

direcionaram a outras discussões político-jurídico-sociais que envolviam e afetavam 

diretamente assuntos referentes às sexualidades. Uma dessas se arrastava dentro do 

Congresso Nacional há quase, àquela época, dez anos. Era o Projeto de Lei da Câmara 
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122/2006 que, após muitas polêmicas durante a sua tramitação, foi arquivado em 23 de 

dezembro de 2014. 

Observadas todas essas questões, esta tese visa a enfocar a constituição de saberes e 

de verdades, por meio de uma análise enunciativo-discursiva (MAINGUENEAU, 1997, 

2004, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2014, 2015), (FOUCAULT, 2002, 2004, 2008a, 

2009, 2011, 2012a, 2014, 2015, 2016) sobre as sexualidades nos enunciados dos 

pronunciamentos feitos durante o processo de tramitação do Projeto de Lei da Câmara 

122/06 no Congresso Nacional.  

As perguntas iniciais que nos fazíamos se tornaram motivadoras para a elaboração 

do percurso deste trabalho. Sendo assim, traçamos como objetivos específicos: a) constituir 

abordagem conceitual-analítica para apreendermos os referenciais teóricos deste estudo, 

mais especificamente, os de Michel Foucault (2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 

2012b, 2012c, 2012d, 2014, 2015, 2016) relativos ao saber, à verdade e ao poder e, os 

articular aos de Dominique Maingueneau (2004, 2007, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010) 

concernentes à Análise do Discurso de base enunciativa; b) identificar as designações mais 

recorrentes nas constituições enunciativo-discursivas nos pronunciamentos referentes ao 

tema; c) mapear os temas a partir das designações encontradas; d) descrever a formação do 

objeto de discurso nos enunciados dos pronunciamentos por meio da ideia de enunciado 

reitor (FOUCAULT, 2008a); e) descrever a formação de conceitos tendo como referencial 

os temas constituídos e a noção de desqualificação e de desqualificação política 

(FOUCAULT, 2014); f) analisar e descrever a formação das modalidades enunciativas nos 

pronunciamentos; g) discutir a ideia de heterotopia (FOUCAULT, 2005) como 

possibilidade de abordagem analítica a partir dos resultados das análises anteriores. 

Esta pesquisa tem como marco teórico: a) os estudos de Dominique Maingueneau 

(1997, 2004, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2014, 2015), que considera o enunciado e 

o texto como inseparáveis do lugar social em que são constituídos (2008a); b) os trabalhos 

de Michel Foucault (2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2014, 2015, 2016), uma vez 

que, para esse autor, os discursos “constituem práticas que formam sistematicamente os 

objetos de que falam” (FOUCAULT: 2008a, p. 55), e que saber, verdade e poder são 

inseparáveis dessas. 

No concernente à noção de sexualidade e de homossexualidade, nos pautamos nos 

estudos de Foucault (2012b, 2012c, 2012d e 2014). Referente aos estudos sobre a 

diversidade sexual, nos apoiamos nas pesquisas de Fry (1982), Mott (2002), Ferla (2005), 

Nascimento (2007), Facchini e Simões (2009), Facchini (2002, 2003, 2009, 2012, 2016) e 
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Rago (2016).  E, finalizando, balizamos a ideia de homofobia nos estudos de Rios (2006, 

2007a, 2007b, 2012a, 2012b), Rodrigues (2007) e Borrillo (2010), que a articulam pela 

perspectiva dos Direitos Humanos (ONU, 1948). 

Ter como objeto de estudo a constituição enunciativo-discursiva dos 

pronunciamentos feitos durante a tramitação do PL 122/2006, ou tantos outros projetos de 

lei5 que estão ou estavam em tramitação no Congresso, não é uma discussão restrita à vida 

privada de poucos ou de minorias, é, na realidade, uma questão que abarca a própria base 

social e cultural do país, uma vez que, segundo Simões e Facchini (2009, p. 11): 

Elas incidem sobre as bases da organização social e da cultura. Elas 

correspondem aos lances de uma batalha em torno do casamento, da 

família, da parentalidade e da própria identidade pessoal. Está em cheque 

o preceito segundo o qual a família só pode ser formada pela união legal 

de indivíduos de sexo diferentes, assim como o que impõe como ideal 

para uma criança viver numa família composta por um pai e uma mãe. 

Está em causa a sensibilidade para com os afetos e desejos que 

extrapolam a heterossexualidade convencional, assim como para com as 

diversas (des)conexões entre sexo e gênero, comportamento e desejo na 

definição da pessoa e seus direitos. 

 

Elencar como corpora de pesquisa os enunciados nos pronunciamentos políticos do 

projeto 122/06 que, mesmo indiretamente, têm as sexualidades como objetos de discurso é 

de grande significância. Visto que, o Brasil, como outros países, está passando por 

processos importantes de transformação social no que se refere a padrões de condutas 

sexuais reguladas pelo heterossexismo.  

                                                 
5 No Congresso Nacional tramitam Projetos de Lei que tencionam esse investimento nos corpos, nas 

sexualidades tais como: o Projeto de Lei da Câmara 6.583/2013 (CONGRESSO NACIONAL, 2013) de 

autoria do deputado Anderson Ferreira -PR/PE, que dispõe sobre o Estatuto da Família e sobre os direitos 

desta, propondo no artigo 2º de tal estatuto: “políticas públicas” voltadas para a valorização e apoiamento à 

entidade familiar como núcleo social formado da união entre um homem e uma mulher, por meio do 

casamento ou união estável. Esse PL perpassa, por intermédio dos artigos nele distribuídos, todas as 

instâncias de saber e de poder mediante diversos dispositivos: saúde, educação, cultura, esporte, lazer, 

trabalho. O artigo 4º estabelece mecanismos que ampliem a gestão de informação e produção de 

conhecimento sobre a família e meios que assegurem o acesso ao atendimento psicossocial da entidade 

familiar. No parágrafo 2º do artigo 6º, incumbe o poder público de assegurar, com absoluta prioridade no 

atendimento e com disponibilização de profissionais especializados, o acesso dos membros da entidade 

familiar a assistentes sociais e psicólogos, sempre que a unidade da entidade familiar estiver sob ameaça. O 

artigo 10º trata dos currículos do Ensino Fundamental e Médio, que devem ter em sua base nacional comum 

curricular o componente obrigatório, a disciplina “Educação para a Família”. Para o autor, uma família 

equilibrada, por intermédio de “disciplinamento legal”, seria o sinônimo de uma sociedade mais fraterna e 

feliz. Ou ainda, o Projeto de Lei da Câmara 620/2015 (CONGRESSO NACIONAL, 2015) que foi apensado 

ao Projeto de Lei 1.432/2011 (CONGRESSO NACIONAL, 2011) de autoria do deputado Jorge Tadeu 

Mudalem -DEM/SP, que modifica o Estatuto da Criança e do adolescente, para vedar a adoção conjunta por 

casal homoafetivo e que tem como justificativa que “a adoção é instituto funcionalizado para alcançar o 

superior interesse do adotando e não para garantir filhos a quem não os pode gerar”.  
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Tais transformações nunca são isoladas, estão sempre inseridas em esquemas de 

correlações de força que constituem práticas discursivas oriundas dos mais diversos 

campos e espaços de saber.  

É no campo discursivo do Congresso que emergem muitos discursos de verdade e 

de saberes. E, são esses que, algumas vezes grotescos ou ubuescos6 (FOUCAULT, 2014), 

se engendram por microfísicas de saber e de poder, vêm naturalizando e normatizando a 

sociedade e instituindo práticas. Mediante isso, aludimos a Foucault (2002, p.12): 

O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem 

poder (não é – não obstante um mito, de que seria necessário esclarecer a 

história e as funções – a recompensa dos espíritos livres, o filho das 

longas solidões, o privilégio daqueles que souberam se libertar). A 

verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções 

e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu 

regime de verdade, a sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos de 

discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos 

e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos 

falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os 

procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade, o estatuto 

daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. 

 

Esta tese busca trazer contribuições teóricas para a abordagem do tema em questão. 

Em primeiro lugar, que esta pesquisa possa contribuir para os estudos de linguagem 

enunciativo-discursivos, abrindo novas possibilidades metodológico-conceitual-analíticas a 

partir do referencial teórico mobilizado.  

Quanto ao tema, tencionamos constituir resistências, mesmo que esta seja uma 

resistência enunciativo-discursiva por intermédio dos resultados desta pesquisa. Ter essa 

perspectiva nos possibilita desconstituir aquilo que nos habituaram a ver e a ler como 

óbvio, normal, natural ou verdadeiro. Além disso, mais que pensar sobre o momento 

histórico atual no qual estamos inseridos, vivenciando processos de transformações sociais, 

o intuito é o de contribuir para tais mudanças.  

Esta tese possui seis capítulos subdivididos em seções e subseções, os quais 

apresentamos a seguir. 

O capítulo 1 situa a pesquisa nas questões contextual-históricas concernentes ao 

movimento social LGBTIs e ao percurso do Projeto de Lei 122/06. Para tanto, o subitem 

1.1 descreve parte da trajetória histórica do movimento homossexual brasileiro. A seção 

                                                 
6 Afirma Foucault (2014, p. 11-13): “Chamarei de ‘grotesco’ o fato, para um discurso ou para um indivíduo, 

de deter por estatuto efeitos de poder de que sua qualidade intrínseca deveria privá-los. O grotesco ou, se 

quiserem, o ‘ubuesco’ não é simplesmente uma categoria de injúrias, não é um epíteto injurioso, e eu não 

queria empregá-los nesse sentido. [...] O terror ubuesco, a soberania grotesca ou, em termos mais austeros, a 

maximização dos efeitos de poder a partir da desqualificação de quem os produz”. 
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1.2 retrata o início da busca das pessoas LGBTIs no Congresso Nacional por direitos civis 

igualitários e por cidadania plena. Em 1.3 aborda-se o rito parlamentar para a proposição 

de um projeto de lei e descreve-se os trajetos que ela percorre antes de ser sancionada. Em 

1.4 apresenta-se a justificação do Projeto de Lei e o que os artigos dele visavam a alcançar. 

E, finalizando, na seção 1.5 traça-se o percurso histórico do PL 122. 

Quanto ao capítulo 2, ele se divide em dois blocos descritivos: a) o primeiro situa a 

pesquisa nas questões relativas ao conceito de homofobia na atualidade e traz alguns dados 

estatísticos que corroboram os estudos a respeito dela; b) o segundo descreve como 

designações específicas foram fundamentais para a constituição dos saberes e das verdades 

sobre as sexualidades. Assim, ele está subdividido em dois blocos distribuídos em seções 

dispostas da seguinte forma: o primeiro bloco se refere à discussão sobre o conceito de 

homofobia e, o segundo, diz respeito ao curso ministrado por Michel Foucault no Collège 

de France, entre os anos de 1974 e 1975, intitulado “Os Anormais”.  

No primeiro bloco temos: o item 2.1 em que são enfocados os dados estatísticos 

nacionais e internacionais sobre o número de homicídios praticados contra as pessoas 

LGBTIs. A seção 2.2 é dedicada à descrição das diferentes definições para o conceito de 

homofobia e os tipos de homofobia. O item 2.3 traça um percurso histórico da ideia de 

homofobia desde a Antiguidade Clássica à atualidade. A seção 2.4 conclui o bloco sobre o 

conceito de homofobia, nele discute-se a ideia pela visão dos direitos humanos.  

No segundo bloco, encontra-se o item 2.5. Ele está dividido em quatro subseções 

que descrevem: no subitem 2.5.1, o que Foucault (2014) demonstrou, mediante análises de 

relatórios médico-legais, como determinadas designações foram constituídas por diversos 

dispositivos que instauraram os saberes, os poderes e os discursos de verdade; em 2.5.2, 

como essas designações constituíram práticas discursivas que normalizaram as condutas e 

as sexualidades e; em 2.5.3, como as correlações de força enunciativo-discursivas 

formaram, ao longo dos séculos, alianças, embates, se distanciaram e se aproximaram, mas 

sempre tomando os corpos e as sexualidades como objeto de conhecimento. Em seguida, 

na subseção 2.5.4, referenciamos os estudos históricos sobre a sexualidade (FOUCAULT, 

2012b, 2012c, 2012d). Nestes, Foucault argumenta como a sexualidade se tornou domínio 

discursivo e foi objeto de disputa e de conhecimento pelas correlações de força 

enunciativo-discursivas. Estas, segundo Foucault (2012b, 2012c, 2012d), instituíram o 

dispositivo de sexualidade.  

Referente ao capítulo 3, ele é dedicado ao referencial teórico que embasa esta 

pesquisa e está organizado em seis seções. Na seção 3.1 descrevem-se os conceitos 
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desenvolvidos por Maingueneau (1997, 2005, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2014, 

2015) referente ao universo, ao campo e ao espaço discursivo. O subitem 3.2 é dedicado à 

categoria analítica de semântica global. E, em 3.3, discutem-se os conceitos de captação 

textual e de subversão textual. Nos subitens 3.4 e 3.5, discorre-se sobre os quatro feixes 

correlacionais - a formação dos objetos, dos conceitos, das modalidades enunciativas e das 

estratégias (FOUCAULT, 2008a) - e os sistemas de regras que, segundo Foucault (2008a, 

p. 90), caracterizam a “formação discursiva e definem grupos de enunciados”. A seção 3.6 

está subdividida em quatro e é dedicada à noção de heterotopia (FOUCAULT, 2005) 

apreendida por um viés enunciativo-discursivo e discute-se a possibilidade de a elencar 

como abordagem analítica dentro dos estudos de linguagem.  

O capítulo 4 apresenta os procedimentos para a construção deste trabalho. No 

subitem 4.1 detalha-se o recorte dos corpora de estudo e em 4.2 descreve-se os métodos 

efetuados para as análises dos enunciados dos pronunciamentos políticos durante o período 

de tramitação da proposição de lei 122/06. 

Concernente ao capítulo 5, ele estabelece e apresenta as noções de expressão 

designativa, de processos designativos e de continuum designativo, que foram 

desenvolvidos por dois motivos: a) constituir uma abordagem analítica para apreendermos 

um dos referenciais teóricos deste estudo, mais especificamente, os de Michel Foucault 

(2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2014, 2015, 2016); b) 

articularmos os referenciais aos quais este estudo se submete, ou seja, os conceitos de 

Foucault (2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2014, 2015, 2016) 

relativos ao saber, à verdade e ao poder e os de Dominique Maingueneau (2004, 2007, 

2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010) concernentes à Análise do Discurso de base 

enunciativa. Desse modo, em 5.1 apresentamos a justificação para termos constituído tais 

noções e, no mesmo sentido, define-se o que elas são e como funcionam no dispositivo de 

linguagem. No item 5.2 há o aprofundamento conceitual-analítico e o desdobramento das 

ideias apresentadas na seção 5.1 e, ainda, são definidas as instâncias enunciativo-

discursivas em que o dispositivo irá atuar nas análises dos enunciados dos 

pronunciamentos políticos da proposição 122/06. 

O capítulo 6 é dedicado às análises dos corpora e está dividido em sete seções. O 

item 6.1 apresenta o pronunciamento político mediante a ideia de ritual (FOUCAULT, 

2004). Em 6.2 está o mapeamento das designações mais recorrentes nas constituições 

enunciativo-discursivas nos pronunciamentos do Projeto de Lei 122/06, e inicia-se a 

discussão de como se formou o que consideramos ser o objeto (FOUCAULT, 2008a) de 
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discurso nos enunciados dos pronunciamentos, “o direito a ter direitos”. Em 6.3 

descrevemos a formação de conceitos (FOUCAULT, 2008a) dos temas selecionados por 

intermédio da ideia de enunciado reitor (FOUCAUL, 2008a) e, ainda, como o objeto de 

discurso, o direito a ter direitos, foi materializado enunciativo-discursivamente por 

tematizações que formaram os conceitos e as modalidades enunciativas. No item 6.4 

iniciam-se as descrições das conceitualizações7 da designação “direito” e, como elas 

constituíram saberes e verdades sobre as sexualidades e, igualmente, sobre os direitos, 

materiais e imateriais, aos quais as pessoas LGBTIs poderiam ou deveriam ter acesso. Na 

subseção 6.4.1 encontram-se as análises que referenciam o grotesco e o ubuesco 

(FOUCAULT, 2008a) as relacionando à discursivização e à tematização das designações 

mapeadas. Em 6.4.2 estão as conceitualizações sobre o PLC 122/06 por intermédio da ideia 

de desqualificação (FOUCAULT, 2014). No item 6.4.3 estão as conceitualizações sobre os 

dados estatísticos por desqualificação, estes eram um dos argumentos mais recorrente para 

a formação discursiva favorável à aprovação do 122/06 validar a importância de uma lei 

que coibisse a violência contra as pessoas LGBTIs. As conceitualizações sobre a 

homofobia estão no subitem 6.4.4. Na subseção 6.4.5 descrevem-se as conceitualizações 

por negação polêmica: o “mas” polêmico ou nulo, a inclusão polêmica por intermédio de 

uma pseudototalização constituída pelos pronomes indefinidos e, ainda, a substituição 

polêmica da ideia de intolerância pela de tolerância. E, finalizando a seção 6.4, no subitem 

6.4.6 estão as conceitualizações sobre a designação homossexual. 

 O item 6.5 é voltado à elaboração de um quadro-síntese atinente às 

conceitualizações das formações discursivas identificadas nos enunciados, a formação 

discursiva favorável à aprovação da proposição 122/06 e a formação discursiva contrária 

à aprovação. Apresenta-se um resumo de como ambas traduziram o Outro e o enunciado 

reitor “todos são iguais perante a lei” em seus enunciados. 

A formação das modalidades enunciativas e das funções enunciativo-discursivas 

que identificamos é abordada na seção 6.6. E, por fim, em 6.7, mediante os resultados 

encontrados nas análises anteriores, discute-se a possibilidade de se constituir a heterotopia 

como abordagem analítica. 

Após as análises e as discussões dos resultados, iniciam-se os direcionamentos 

conclusivos desta tese. 

                                                 
7 Ao falarmos em conceitualizações/conceitualizados estamos trazendo à baila o referencial foucaultiano dos 

feixes correlacionais em uma análise enunciativa (FOUCAULT, 2008a), entre eles, a formação do conceito 

(cf. capítulo 3, seções 3.4 e 3.5), por esse motivo, constituímos o termo conceitualizações. 
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Antes de prosseguirmos para o capítulo 1, optamos por comentar brevemente 

alguns termos que são empregados nesta tese antes da apresentação do referencial teórico. 

Vamos separá-los por conceitos e expressões designativas.  

Alusivo aos conceitos, vamos descrever: heterotopia e resistência, correlações de 

força, correlações discursivas e   dispositivo, universo, campo e espaços discursivos. Em 

seguida, descreveremos os termos: discursivização – tematização e conceitualização, 

constituir, sexualidades e homossexualidades, práticas preconceituosas e discriminatórias. 

 

 Heterotopia e resistência 

 

 Michel Foucault falou sobre a ideia de heterotopia em uma entrevista de rádio para 

o canal France Culture (Cultura Francesa) em 07/12/1966. Nessa entrevista, enfatizou o 

estudo como uma possibilidade de contestação e desafios de mudanças no que se referia à 

questão do espaço no qual estamos habituados a viver. Foucault chamou essa noção de: 

espaços diferentes. 

Para Foucault (2005, p. 414) as heterotopias nos possibilitam contestar todos os 

outros espaços instituídos e sacralizados, pois “neutralizam ou invertem o conjunto de 

relações designadas, refletidas ou pensadas” nos mais diversos espaços. Por essa razão, 

para nós, a heterotopia poderia, igualmente, contestar os espaços discursivos político-

jurídico-sociais.  

Sustentamos nesta pesquisa que as heterotopias por romperem com as dicotomias 

espaciais – como será demonstrado no capítulo 3, subitem 3.6 -  capítulo específico -  

poderiam romper, igualmente, com as dicotomias discursivas nos campos e nos espaços 

político-jurídico-religioso-sociais. Uma vez que esses constituem, reconstituem e instituem 

discursivamente saberes sobre as sexualidades.  

Nossa intenção é demonstrar que a noção de heterotopia poderia ser apreendida por 

um viés enunciativo-discursivo e, nesse sentido, como possibilidade de abordagem 

analítica dentro dos estudos de linguagem. 

Por isso, as heterotopias, ao transgredirem com dualidades cristalizadas, 

instituiriam um espaço de resistência à cultura heterossexista e às práticas discriminatórias 

e preconceituosas. Para Foucault, (2005, p. 415) as heteropias são: 

[...] lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na própria 

instituição da sociedade, e que, são espécies de contraposicionamentos 

reais, espécies de utopias efetivamente realizadas nas quais os 

posicionamentos reais, todos os outros posicionamentos reais que se 
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podem encontrar no interior da cultura estão ao mesmo tempo 

representados, contestados e invertidos, espécies de lugares que estão fora 

de todos os lugares, por serem absolutamente diferentes de todos os 

posicionamentos que eles refletem e dos quais eles falam, eu os chamarei, 

em oposição às utopias, de heterotopias [...]. 

 

Segundo o autor, as heterotopias existem em todas as culturas, uma vez que as 

sociedades delineiam seus espaços pautados por dicotomias espaciais e sociais. Essas 

relações dicotômicas estão cristalizadas em todas as culturas, já que há divisões, segundo 

Foucault (2005), entre espaços, tais como: o público e o privado, o familiar e o social, o 

cultural e o útil, o de lazer e do trabalho.  

Ao falarmos em heterotopias, consequentemente falamos em “resistência” e, 

alusivo a essa, nos baseamos nos estudos foucaultianos. Para Foucault (2012b, 2014, 2015, 

2016), as formas de resistência são intrínsecas às correlações de força. Não existiria um 

tipo de resistência e, sim, resistências, no plural, pois se trata de pontos estratégicos 

inseridas nas correlações de força.  

As resistências, segundo Foucault, (2012b), são mecanismos de poder, são 

constitutivas desse. Elas, como forma de pontos estratégicos, possibilitariam a constituição 

de contracondutas e de contradiscursos. Para o autor, onde há poder, há resistência. Por 

este motivo, a resistência (FOUCAULT, 2012b, p. 106-107): 

Não podem existir senão em função de uma multiplicidade de pontos de 

resistências que representam, nas relações de poder, o papel de 

adversário, de alvo, de apoio, de saliência que permite a preensão. Esses 

pontos de resistência estão presentes em toda a rede de poder. Portanto, 

não existe, com respeito ao poder, um lugar da grande Recusa – alma da 

revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário. Mas sim 

resistências, no plural, que são casos únicos: possíveis, necessárias, 

improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, planejadas, arrastadas, 

violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, interessadas ou 

fadadas ao sacrifício; por definição, não podem existir a não ser no 

campo estratégico das relações de poder. [...] As resistências não se 

reduzem a uns poucos princípios heterogêneos; mas não é por isso que 

sejam ilusão, ou promessa desrespeitada. Elas são o outro termo das 

relações de poder; inscrevem-se nestas relações como o interlocutor 

irredutível. [...] São distribuídas de modo irregular: os pontos, os nós [...] 

pontos de resistência móveis e transitórios, que introduzem na sociedade 

clivagens que se deslocam, rompem unidades e suscitam reagrupamentos, 

percorrem os próprios indivíduos, recortando-os e remodelando-os, 

traçando neles, em seus corpos e almas, regiões irredutíveis.  

 

Pensar em resistência não é uma forma ingênua e utópica de a termos como quebras 

de padrões, mas sim, de constituirmos outros espaços. Contudo, cientes de que, 

igualmente, se inserem e se constituem em correlações de força, pois, como já 

mencionado, não há resistência fora do poder.  
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Para finalizar, citamos Foucault (2016, p. 61): “O poder é injusto não porque decaiu 

de seus mais elevados exemplos, mas pura e simplesmente porque não nos pertence. [...] 

Trata-se de reivindicar direitos ignorados, ou seja, declarar guerra declarando direitos”. 

Estamos todos inseridos em correlações de força, porém, elas podem ser constituídas 

mediante outros espaços, isto é, por intermédio de pensamentos heterotópicos. 

 

Correlações de força, correlações discursivas e dispositivo 

 

Para falarmos em correlações discursivas e correlações de força (FOUCAULT, 

2012b, 2014, 2015, 2016), primeiramente temos que explanar como entendemos o que 

Michel Foucault (2012b, p. 102-112) assinala e diferencia como poder e o Poder para 

elaborarmos o estudo.  

Para o autor, o Poder, em letra maiúscula, seria apenas um efeito de conjunto de 

correlações de força, essas, para Foucault, induziriam sempre a estados de poder. Logo, 

não haveria um ponto central desse, um foco único a ser descrito, a ser descoberto, 

destituído ou instituído, que reprimiria e/ou assujeitaria a todos, mas, sim, estados de tal 

que se constituem e são, ao mesmo tempo, suportes móveis das correlações de força e que 

em dado momento e lugar, podem se atrair, se repelir, formar junções ou destituí-las.  

Não há um Poder repressor, há estados desse que são produtores e positivos. Não há 

o Estado (Soberano) repressivo de um lado e, de outro, a sociedade/grupos ou indivíduos 

(Súditos) oprimidos, assujeitados. Há sempre correlações de força exercidas por diversos 

dispositivos (família, grupos específicos, disciplinas – saberes de diversas áreas -, 

instituições, etc.). 

Por essa razão, toda correlação discursiva se constitui em processos de correlação 

de força que se atraem, se distanciam, são passíveis de formar alianças ou não. Para fazer 

referência a essa indissociabilidade entre as correlações, vamos especificar a expressão 

designativa “correlações de força enunciativo-discursivas” como paralelismo conceitual ao 

longo desta pesquisa. No entanto, há passagens que estará marcada a expressão “correlação 

de força” ou “correlações”, sem, com isso, ter o sentido dessa alterado. 

O poder é, em letra minúscula, segundo Foucault (2012b), efeito de diversos 

mecanismos e estratégias de dispositivos variados. Por isso, ele não pode ser apreendido 

como a soberania do Estado, a forma da lei ou uma unidade global de dominação, uma vez 

que essas noções ilusórias do Poder seriam apenas as formas terminais dele.  
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O foco de análise para demonstrar o exercício do poder tem que recair sobre as 

correlações de força que sempre induzem a estados de poder. Exemplificando as 

correlações de força, citamos a seguinte passagem (FOUCAULT: 2012b, p.37): 

Num dia de 1867, um trabalhador agrícola da aldeia da Lapcourt, de 

espírito um tanto simples, empregado sazonalmente de um canto a outro, 

alimentado aqui e acolá por um pouco de caridade e pelo pior dos 

trabalhos, morando em granjas e estábulos sofre uma denúncia: nas 

fímbrias de um roçado, havia obtido algumas carícias de uma menina 

[...]. Ele foi, portanto, delatado pelos pais ao prefeito da aldeia, 

denunciado pelo prefeito à polícia, por estar apresentado ao juiz, 

inculpado por este a um médico, depois a dois outros peritos que, após 

elaborarem seu relatório, publicam-no. O que é importante nessa história? 

Seu caráter minúsculo: que o cotidiano da sexualidade aldeã, ínfimos 

deleites campestres tenham podido tornar-se, a partir de um certo 

momento, o objeto não somente de uma intolerância coletiva, mas de uma 

ação judiciária, de uma intervenção médica, de um atento exame clínico e 

de uma elaboração teórica. O importante está em que dessa personagem 

comum, se tenha tentado medir a caixa craniana, estudar a ossatura facial 

e inspecionar a anatomia, na busca de possíveis sinais de 

degenerescência; que o fizessem falar; que o interrogasse sobre seus 

pensamentos, gestos, hábitos, sensações, juízos. E que se decidisse, 

finalmente, isentando-o de qualquer delito, fazer dele um objeto de 

medicina e de saber [...] a ser revelado ao mundo científico através de 

uma análise detalhada. 

 

Essa citação demonstra o que são as correlações de força (poder) e como as 

disciplinas (saberes) se exercem e se constituem, reconstituem, instituem. Evidencia, no 

mesmo sentido, como tais correlações se embrenham, as engrenagens, as táticas e 

mecanismos, em suma, as microfísicas dessas se efetuam nas práticas enunciativo-

discursivas e institucionais. 

Há de se observar, nessa pequena narrativa, toda uma intrínseca relação entre o 

plano discursivo e o não discursivo (institucional), o que mais adiante, Foucault, segundo 

Castro (2016), designará como dispositivo: dispositivos disciplinares, dispositivo 

carcerário, dispositivos de poder, dispositivos de saber, dispositivo de sexualidade, 

dispositivo de aliança, dispositivo de subjetividade, dispositivo de verdade. Castro (2016, 

p. 124) põe em perspectiva as diversas vezes em que Foucault usou o termo dispositivo e 

conclui citando a própria descrição feita pelo autor e as feitas por ele: 

1) O dispositivo é a rede de relações que podem ser estabelecidas 

entre elementos heterogêneos: discursos, instituições, arquitetura, 

regramentos, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas, morais, filantrópicas, o dito e não-dito. 2) o 

dispositivo estabelece a natureza do nexo que pode existir entre esses 

elementos heterogêneos. Por exemplo, o discurso pode aparecer como 

programa de uma instituição, como um elemento que pode justificar ou 

ocultar uma prática, ou funcionar como uma interpretação a posteriori 
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dessa prática, oferece-lhe um campo novo de racionalidade. 3) Trata-se 

de uma formação que, em um momento dado, teve por função responder 

a uma urgência. O dispositivo tem, assim, uma função estratégia. [...] 4) 

Além da estrutura de elementos heterogêneos, um dispositivo se define 

por sua gênese. 5) O dispositivo, uma vez constituído, permanece como 

tal na medida em que tem lugar um processo de sobredeterminação 

funcional: cada efeito positivo e negativo, querido ou não querido, entra 

em ressonância ou em contradição com os outros e exige um reajuste. Por 

outro lado, encontramos um processo de perpétuo preenchimento 

(remplissement) estratégico.  

 

Na realidade, todo esse processo enunciativo-discursivo e institucional será sempre 

inseparável das constituições de saber e, consequentemente, de poder. Por esse motivo, 

uma análise enunciativo-discursiva deve levar em conta os dispositivos nos quais as 

enunciações são produzidas ou que as produzem. Por essa razão, tendo em mente todos 

esses processos, vamos constituir a expressão designativa correlação de força enunciativo-

discursivas. 

 

Universo, campos e espaços discursivos 

 

Elencar a tríade conceitual desenvolvida por Maingueneau (2008b) é, além de um 

procedimento teórico-metodológico de pesquisa, é, na realidade, nossa própria forma de 

ler/ver o mundo e, com isso, nos inserirmos nas práticas discursivas e intersemióticas desse 

de maneira mais crítica e reflexiva.  

Para Maingueneau (1997, 2005, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2014, 2015) a 

unidade de análise pertinente não é o discurso, mas um espaço de trocas entre vários 

discursos convenientemente escolhidos. Sendo assim, o objeto de análise para os 

pesquisadores são as relações interdiscursivas e, não, discursos em si, isolados. Para 

descrever as relações interdiscursivas, Maingueneau (2008a) elabora uma tríade conceitual 

- universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo - noções que, segundo ele, 

abrangeriam de forma mais exata a ideia de interdiscurso e, consequentemente, o processo 

de interdiscursividade.  

Por esse motivo, não é uma casualidade delimitarmos nossos corpora de pesquisa 

dentro desde arcabouço teórico-metodológico. No mesmo sentido, não é por acaso a 

constante referência aos conceitos de universo discursivo, campo discursivo e espaço 

discursivo. É a própria forma de nos constituirmos dentro do estudo e marcarmos nosso 

posicionamento diante das correlações discursivas, de força e dos dispositivos que estas 

mobilizam, mas cientes de que, do mesmo modo, constituímos, reconstituímos e 
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instituímos outros e outras correlações (quiçá, as mesmas) pois não é possível a ninguém 

estar fora de deles.  

A seguir, vamos passar a descrever os termos: discursivização – tematização e 

conceitualização, constituir, sexualidades e homossexualidades e práticas discriminatórias 

e preconceituosas. 

 

Discursivização, tematização e conceitualização 

 

Ao longo deste estudo são recorrentes os seguintes termos: discursivização, 

tematização e conceitualização. Cada qual, de forma específica, demarca aspectos oriundos 

daquilo que buscamos articular enquanto referencial teórico.  

Ao falarmos em discursivização, situamos as análises dos corpora no referencial da 

Análise do Discurso de base enunciativa. Entendemos, assim como Gregolin (2015), que 

toda produção de sentido e toda materialidade discursiva é um discurso, pois é impossível 

que esses sejam abstratos, já que se presentificam por meio da linguagem. 

Quanto à tematização, essa é uma maneira de abarcarmos o conceito de tema dentro 

da semântica global (MAINGUENEAU, 2008a) e, assim, marcarmos as designações e as 

expressões designativas que, nos enunciados dos pronunciamentos da proposição 122/06, 

foram constituídas como temas nos enunciados e tornaram-se domínios discursivos.  

Ao falarmos em conceitualizações estamos trazendo à baila o referencial 

foucaultiano dos feixes correlacionais em uma análise enunciativa (FOUCAULT, 2008a), 

entre eles, a formação do conceito. 

Desse modo, não é aleatória a aplicação desses termos nesta pesquisa e, tampouco 

redundante ou desnecessária, apesar de haver uma linha tênue que os delimita. 

Adiante, iniciamos a explicação, a exemplificação e a aplicação das noções 

constituídas para elaborarmos um dispositivo analítico de linguagem. 

 

Constituir  

 

Quanto ao verbo “constituir”, a presença dele será constante neste estudo, uma vez 

que tal expressão é intrínseca ao pensamento foucaultiano. Em razão disso, o seu uso não é 

aleatório ou repetitivo; é, na verdade, um parâmetro conceitual estabelecido para a 

pesquisa e para as análises dos corpora.  
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“Constituir” algo ou alguma coisa é sempre processo, não fechado, não acabado, 

como o próprio pensamento de Foucault. Sendo assim, nada é, nada existe a priori, na 

realidade, tudo se constitui e é constituído pelas correlações discursivas e de força, 

inclusive, a “verdade”, isto é, os discursos de verdade, ou, no mínimo, a pretensão à 

verdade.  

 

 Sexualidades e homossexualidades 

 

Vamos constituir para esta pesquisa a designação “sexualidades” como forma de 

abarcar as questões concernentes à diversidade sexual. Contudo, ao fazermos esse 

movimento, nosso intuito não é o de homogeneizar.   

Pensar em diversidade sexual, para nós, é pensar em sexualidades. Nas múltiplas 

possibilidades que o ser humano possui de se orientar ou de se identifica.  

Independentemente de designações, acreditamos em sexualidades. 

Assumir essa posição enunciativa a respeito da sexualidade nos coloca em contato 

com o nosso próprio posicionamento diante de tais debates. Já que termos que designam a 

orientação sexual e a identidade de gênero, são domínios discursivos que, mesmo buscando 

o oposto das normatizações heterossexistas, acabam, do mesmo modo, por fixar, delimitar 

espaços e práticas. 

Pensar em sexualidades é uma possibilidade de analisarmos de forma heterotópica 

as questões que as envolvem. É a própria possibilidade de constituirmos outros espaços, 

outros saberes.  

E, no mesmo sentido, pensar em sexualidades é um parâmetro conceitual para 

seguirmos neste estudo, pois nos permite transitar de maneira mais liberta e, mais segura, 

conceitualmente, já que estamos nos liames de temáticas que envolvem o movimento 

social LGBT - de agora em diante LGBTIs8. 

 Ressaltamos que nosso intento não é o de estudarmos esse movimento social, mas, 

mesmo que de forma indireta, perpassa nosso trabalho, já que o projeto foi proposto pela 

então Deputada Federal Iara Bernardi, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, com o 

incentivo e a participação do movimento social LGBTIs, o qual será apresentado no 

capítulo 1.  

                                                 
8 Para nós, nesse trabalho, fixaremos a forma LGBTIs para marcamos as designações travestis, transexuais e 

transgêneros que, na sigla LGBT, são representados por um único T. 
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Para nós, o movimento LGBTIs está inserido em campos e espaços discursivos 

variados demarcados por grupos distintos dentro do próprio movimento, com pautas e 

demandas político-jurídico-sociais específicas para cada segmento.  

Dessa forma, ao falarmos em sexualidades tencionamos referenciar os/as LGBTIs, 

subentendendo que assim aludimos às diversidades sexuais. 

 

Práticas preconceituosas e discriminatórias 

 

Uma das propostas deste estudo é pensar outras possibilidades de entrada analítica 

para os corpora da pesquisa, nesse sentido, usar a expressão “práticas preconceituosas e 

discriminatórias”, repetitivamente, objetiva constituir um espaço enunciativo-discursivo e 

um posicionamento próprios.  

 Por isso, ao aplicamos essa expressão, a associamos à ideia de se constituir espaços 

outros, dentro de determinados campos discursivos. Estamos inserindo-a no campo 

discursivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos9 (ONU, 1948), uma vez que, 

dentro dele, há uma intrínseca ligação com as ciências sociais e humanas, que conferem a 

esse campo uma visão jurídica para além do direito tradicional e abstrato.  

Por essa razão constituir essa expressão objetiva buscar espaços outros, o que nos 

dá a possibilidade de pensarmos diferentemente o que nos habituaram a pensar, o que nos 

habituaram a ver.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Especificamente trazemos para essa pesquisa a essência da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(ONU, 1948): Artigo I: Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de 

razão é consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Artigo II: Toda 

pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de 

qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 

nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.  
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1  REFERENCIAL CONTEXTUAL 

 

 

Este capítulo situará a pesquisa nas questões concernentes ao movimento social 

LGBTIs e ao percurso histórico do Projeto de Lei 122/06 para balizarmos as análises dos 

corpora. Ressaltando que o nosso intuito não é estudar o movimento social LGBTIs, mas 

este, mesmo que de forma indireta, perpassa nosso trabalho.  

Dessa forma, além de situarmos a importância do movimento LGBTIs para nossa 

pesquisa, o objetivo deste item é a contextualização histórica e a descrição do processo de 

tramitação do 122/06.  

Não há como abordar as questões referentes à proposição legal 122/06 sem 

referenciarmos uma parte da trajetória do movimento social LGBTIs. Ambos estão 

intrinsecamente relacionados.  

A busca pelo reconhecimento oficial de direitos civis igualitários no Congresso 

Nacional vem desde a Assembleia Nacional Constituinte, entre os anos 1987 e 1988 e, 

igualmente, em 1994 com a revisão do texto constitucional. Nesse período da Assembleia 

ocorreu a tentativa de inserir no texto constitucional10 a proibição de discriminação por 

orientação sexual (FACCHINI, 2002, 2003, 2009, 2016).  

A ideia era incluir o termo orientação sexual no Artigo 3º, Título I – Dos Princípios 

Fundamentais, da Constituição Federal (2017, p. 11): “IV – promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

No entanto, o Movimento Homossexual Brasileiro não logrou êxito.  

Dessa forma, o processo de tramitação da proposição de lei 122/06 – entre os anos 

de 2001 e de 2014 - representa um período enunciativo (FOUCAULT, 2008a) no qual mais 

um capítulo da luta das pessoas LGBTIs por direitos civis igualitários e por cidadania 

plena se desenvolveu. Marca, da mesma maneira, uma certa constituição de saberes sobre 

as sexualidades, sobre a noção de igualdade e de liberdade e, sobre o direito que as pessoas 

LGBTIs podem ou devem ter acesso. 

                                                 
10 Durante o período da Assembleia Nacional Constituinte, a Subcomissão dos Negros, Populações 

Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias recebeu representantes do MHB (Movimento Homossexual 

Brasileiro), entre eles, João Antônio de Souza Mascarenhas, um dos fundadores do jornal O Lampião da 

Esquina e do grupo Triângulo Rosa. Os representantes do MHB buscavam inserir no texto constitucional o 

termo orientação sexual como uma forma de coibir legalmente práticas discriminatórias e preconceituosas 

contra os e as homossexuais àquela época.  
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Assim, traçar uma parte do percurso histórico do movimento é de fundamental 

importância para compreendermos as constituições enunciativo-discursivas nos 

pronunciamentos e, igualmente, fundamentarmos este estudo. 

Portanto, para o desenvolvimento do capítulo, como aporte teórico, apoiamo-nos 

em Fry (1982), Ferla (2005), Nascimento (2007), Simões e Facchini (2009), Borrillo 

(2010), Facchini (2002, 2003, 2009, 2016) e Rago (2016). 

Para tanto, o subitem 1.1 descreve parte da trajetória histórica do movimento 

homossexual brasileiro. A seção 1.2 retrata o início da busca das pessoas LGBTIs no 

Congresso Nacional por direitos civis igualitários e por cidadania plena. Em 1.3 aborda-se 

o rito parlamentar para a proposição de um projeto de lei e descreve-se os trajetos que ela 

percorre antes de ser sancionada. Em 1.4 apresenta-se a justificação do Projeto de Lei e o 

que os artigos dele visavam a alcançar. E, finalizando, na seção 1.5 traça-se o percurso 

histórico do PL 122. 

 

1.1  O Movimento Homossexual Brasileiro 

 

 O movimento LGBTIs é formado por campos e espaços discursivos múltiplos que 

estão, como qualquer outro na sociedade, investidos por dispositivos variados de saber e de 

poder em constante correlações de força enunciativo-discursivas.  

Surge no Brasil na segunda metade da década de 1970, paralelamente ao 

movimento feminista e ao movimento negro, sendo formado, em um primeiro momento, 

exclusivamente por homossexuais masculinos. Facchini (2002, 2003, 2009, 2012, 2016) 

divide a trajetória do movimento LGBTIs em três momentos específicos aos quais 

denomina de ondas:  

• primeira onda: final do regime militar, início da abertura política, ou seja, 

segunda metade da década de 1970 em diante; 

• segunda onda: período de redemocratização dos anos de 1980, passando 

pelo movimento da constituinte e o surgimento da epidemia de HIV em que 

há uma aproximação do movimento homossexual com o Estado; 

• terceira onda: segunda metade da década de 1990 em diante quando há uma 

multiplicação dos grupos ativistas, formação de redes LGBTIs nacional e 

regional, início das Paradas do Orgulho LGBT e a consolidação das 

parcerias com o Estado para a promoção de políticas públicas voltadas para 

os LGBTIs. 
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Simões e Facchini (2009) ressaltam que a noção moderna de homossexualidade, 

como foco privilegiado de identidade pessoal e de mobilização coletiva, faz parte de uma 

configuração histórica muito recente. Isso se evidencia com a própria constituição da sigla 

LGBTIs. Os autores chamam a atenção para o fato de o movimento muitas vezes ser 

acusado de uma “sopa de letrinhas”, mas tal “sopa” significaria o processo de “politização 

das identidades sexuais e de gênero ocorrido nas últimas décadas” (FACCHINI, 2003; 

SIMÕES E FACCHINI, 2009).  

Nas décadas de 1970 o movimento homossexual era conhecido e representado pela 

sigla MHB (Movimento Homossexual Brasileiro). A “sopa de letrinhas”, segundo Simões 

e Facchini (2009), se relaciona à intensa segmentação interna do MHB a partir da segunda 

metade das décadas de 1990. Essa representaria a demanda por reconhecimento dos grupos 

específicos presentes dentro do movimento: lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais.  

Oficialmente foi em 1995 que o MHB se torna movimento social LGBTIs com a 

criação da ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais), sendo considerada a maior rede LGBTIs da América Latina.  

Outro aspecto recente foi a inclusão da referência à designação intersexos na 

constituição da sigla, contudo, até o momento de finalização deste estudo a vogal -i ainda 

não aparecia na sigla da ABGLT. Assim, a ABGLT passa a designar (Associação 

Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos). 

Atualmente, a ABGLT reúne mais de trezentas entidades regionais e municipais em 

todo o território nacional. As organizações são divididas em três grupos11: associadas, 

parceiras e colaboradoras.  

É importante observar que as entidades à ABGLT filiadas têm que seguir um 

“estatuto” e têm deveres e direitos a cumprir. O espaço discursivo da ABGLT, por si só, 

seria um campo fértil para os estudos enunciativos-discursivos tamanho dispositivos 

envolvidos nesses espaços. Somente como exemplo, extraímos do site o seguinte 

enunciado: 

Pode-se afiliar a ABGLT número ilimitado de organizações de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais, bem como outras pessoas 

                                                 
11 AABGLT classifica as entidades em três categorias específicas: associadas - são as agremiações ou 

organizações de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, sediada no Brasil, sem fins lucrativos, que 

concorde e apoie os objetivos da ABGLT; parceiras – são as associações ou organizações de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis ou Transexuais, sediada no Brasil, sem fins lucrativos, que concorde e / apoie os 

objetivos da ABGLT, que seja de abrangência nacional; colaboradoras - é qualquer organização da sociedade 

civil, brasileira ou não, que concorde com os objetivos da ABGLT, observando os Art. 5 e 6 do Estatuto. 

(PORTAL DA ABGLT, 2017). 
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jurídicas com finalidades afins as da ABGLT, com a exceção de grupos 

ligados a partidos políticos, grupos com ideologias religiosas específicas 

e grupos que defendam a pedofilia ou posicionamentos homofóbicos. 

Para se afiliar, uma organização deve manifestar expressamente a 

concordância com o Estatuto e formalizar seu pedido de inscrição. 

(PORTAL DA ABGLT, 2017, grifos nossos) 

 

Essa “concordância” com o estatuto e as exceções corroboram o que Fry (1982), 

Facchini (2002, 2003, 2009,  2012, 2016), Simões e Facchini (2009), Ferrari (2005), Ferla 

(2005), Nascimento (2007), Borrillo (2010) observaram em estudos que envolveram 

grupos homossexuais: que há coerção social-institucional dentro desses grupos e, em 

alguns casos, os próprios grupos reproduzem as práticas preconceituosas e discriminatórias 

contra os/as homossexuais encontradas na sociedade heterossexista. 

Dessa maneira, mais que definir identidades, ou a identidade homossexual, os 

grupos constituem verdades sobre o próprio grupo e sobre os seus membros. 

Outro aspecto que validaria a questão da coerção social-institucional se refere à 

sigla LGBTIs e as variantes dela – GLBT, LGBTTT (inclui Transgêneros e Queer), TLGB, 

LGBTTQI (Queer e Intersexuais), LGBTTTQIA (inclui Transgêneros, Travestis, 

Transexuais, Queer, Intersexuais e Assexuados). 

Essa segmentação demarca campos e espaços discursivos em constante correlação 

de forças. Apesar de os indivíduos designados sob elas terem em comum a busca pelo 

reconhecimento de direitos básicos e o combate a práticas preconceituosas e 

discriminatórias, tal divisão, mais que definir identidades, ou a identidade homossexual, 

constitui verdades sobre o próprio grupo e sobre os seus membros. 

O primeiro momento foi constituído na segunda metade da década de 1970 com a 

chamada abertura política no final da ditadura militar.  Facchini (2003, p.84) aponta que 

foi no eixo Rio-São Paulo e ainda durante o período da ditadura que o movimento 

homossexual iniciou uma articulação. Nesse período, os movimentos são denominados 

libertários ou alternativos e começam a se afirmar como sujeito político relativamente 

autônomo. 

Foi com a fundação, em 1978, na cidade de São Paulo, do Somos:  Grupo Somos de 

Afirmação Homossexual, que aconteceu uma conscientização por pautas políticas. Essas 

pautas colocaram os assuntos referentes aos/às homossexuais nas agendas políticas para 

além da clandestinidade até então assumida pelo gueto.  

Desse modo, para Facchini (2003, p. 86) surge, “uma proposta de politização da 

questão da homossexualidade”, em contraste às alternativas do “gueto”, formadas, não 
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somente, mas por pequenos jornais e revistas: o Snob (1963-1969) e a Associação de 

Imprensa Gay (1967-1968).  

Em 1970, Fry (1982) identificou vinte e dois grupos atuantes nesse primeiro 

período no Brasil e definiu alguns aspectos importantes no que se refere às representações 

identitárias sociais dos homossexuais masculinos classificando-as em categorias binárias 

em relação aos dois sexos e à forma atividade/passividade. Para o autor (1982, p. 106): 

Grande parte das atividades desses movimentos concentrou-se em 

discussões internas sobre a “identidade homossexual” nos chamados 

“grupos de identificação”. Ironicamente ao buscar essa nova identidade, 

os movimentos adotaram o termo “bicha” que procurou esvaziar suas 

conotações pejorativas. Mas essa “nova bicha” pouco tem em comum 

com seu precursor, pois a posição geral de um grande número de 

membros dos movimentos é francamente de uma identidade parecida com 

a que descrevi para a do “entendido”. Num debate entre membros do 

grupo Somos, de São Paulo, em 1979, essa posição é colocada em relevo. 

Diz um membro do grupo: “É que o próprio homossexual está muito 

pouco esclarecido a respeito da sua homossexualidade, tanto assim que 

reproduz, na prática, os padrões heterossexuais, caricaturando as funções 

de atividade e passividade, por exemplo. Existe sempre aquela “bicha 

pintosa”, “desmunhecada”, à procura de seu “bofe”, isto é, daquele que 

vai exercer o papel masculino na relação”.                                       

 

 

Para corroborar o estudo de Fry (1982), importa ressaltar o que definem Ferrari 

(2005) e Facchini (2012) anos depois, quanto às tentativas de uma constituição da 

identidade homossexual dentro dos grupos LGBTIs na atualidade, essas ocorrem desde o 

início da formação dos grupos. 

Para Ferrari (2005), há uma preocupação em construir uma identidade homogênea 

de homossexualidade em forma de um “modelo valorizado”. Facchini (2012), igualmente, 

apontará essa preocupação na constituição de uma identidade homossexual quando da 

tentativa de um esvaziamento de pejoratividade dos termos “bicha” e “lésbica”.  

As expressões designativas “peste-gay” e “câncer-gay” abalizam uma triste parte 

em que se insere a história dos/das homossexuais e a trajetória do movimento social 

LGBTIs. Esses termos foram alguns de muitos processos designativos constituídos e 

instituídos por práticas preconceituosas e discriminatórias que marcam o segundo 

momento do movimento homossexual no Brasil para Facchini (2002, 2003, 2012). Um 

entre tantos capítulos de vidas esquecidas que não tiveram, naquela época, a chance de 

serem colocadas em discurso, vidas que se acabaram nos guetos da ignorância social-

moralizante. A epidemia de AIDS marcou, na realidade, para nós, uma epidemia de 
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ignorâncias, práticas preconceituosas e discriminatórias que envolveram e dissolveram 

vidas. 

É extremamente difícil dimensionarmos o que foi o período do surgimento do HIV 

para tantas vidas. Mas, é, igualmente, importante descrevê-lo, pois, hodiernamente, os/as 

homossexuais sofrem com resquícios dessas práticas advindas de tempos muito distantes e, 

nem tão distantes assim, como o estigma da Aids. 

No início das décadas de 1980, temos o segundo momento da trajetória do 

movimento homossexual. Segundo Facchini (2003), nessa época, haverá um paradoxo no 

movimento LGBTIs: houve declínio na organização e na formação de novos grupos do 

movimento homossexual e, ao mesmo tempo, alguns grupos se fortaleceram no cenário 

nacional. Esse foi o caso do Grupo Gay da Bahia, liderado pelo antropólogo, historiador e 

fundador do grupo Luiz Roberto de Barros Mott. Este se firmando como referência ativista 

e militância social em prol dos direitos civis LGBTIs.  

Para Facchini (2003, p. 102), no concernente à associação pejorativa entre HIV e 

homossexualidade teve uma consequência dentro dos grupos:  

A forte associação, de caráter negativo, entre AIDS e homossexualidade, 

que teve lugar no início da epidemia, levou vários grupos a optarem por 

não trabalhar prioritariamente com a luta contra a AIDS. O próprio 

Triângulo Rosa, é um desses casos. A associação entre AIDS e 

homossexualidade era por demais conflitante com a busca de 

legitimidade, presente na proposta de atuação mais legislativa que 

predominou nesse grupo. Outros grupos, como o Outra Coisa/SP; o 

Grupo Gay da Bahia/BA; o Atobá/RJ; o Dialogay/SE e o Lambda/SP, 

conseguiram conjugar de outra maneira essa relação entre legitimidade e 

homossexualidade e a atuação contra a epidemia, e têm sua atuação 

reconhecida na bibliografia sobre “a construção de uma resposta coletiva 

à AIDS”. 

 

Pela citação, percebe-se que esse foi um entre tantos episódios de vidas esquecidas 

que não tiveram, naquela época, a chance de serem colocadas em discurso, vidas que se 

acabaram nos guetos da ignorância social-moralizante. A epidemia de HIV assinalou, na 

realidade, uma epidemia de ignorâncias, de práticas preconceituosas e discriminatórias que 

envolveram e dissolveram vidas. 

Em 1982, sob forte influência da epidemia, a então denominada “Peste-Gay”, o 

grupo Outra Coisa, de São Paulo, iniciou uma campanha pioneira de conscientização entre 

os/as homossexuais sobre o HIV.  

Com isso, para Mott (2002, p. 100), o primeiro passo no concernente a uma política 

pública voltada para a conscientização sobre a doença se iniciou, primeiramente, dentro 

dos próprios movimentos homossexuais diante de uma estagnação governamental.  
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Destarte, foi a própria sociedade civil, prioritariamente os homossexuais, mas não 

somente eles, que deu os primeiros passos para conscientizar a população. Somente depois 

dessa atitude aconteceria a intervenção de políticas públicas no enfrentamento da doença 

por parte do Estado. Facchini (2003, p. 93), aponta no mesmo sentido a falta de políticas 

públicas e a demora de reação à epidemia por parte dos governos. 

Foi com o HIV que as pautas LGBTIs tiveram entrada nas agendas políticas do 

Estado. Então, foi por meio de um “saber médico” que as pautas dos/das LGBTIs se 

inserem nas agendas políticas.  

É no auge da epidemia do HIV que as relações entre governos e movimento 

começam a se estreitar. Para Mott (2002), foi por intermédio de políticas públicas voltadas 

para o enfrentamento da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) que o 

movimento homossexual e suas demandas irá entrar na agenda dos governos. 

Primeiramente o federal e, mais adiante, os estatais e municipais.  

Ainda nesse período, com a epidemia de HIV mais controlada, nos anos finais da 

década de 1980, o objetivo do movimento, segundo Facchini (2003, p. 99), se voltará mais 

para ações civis e contra as práticas discriminatórias.  

É nesse momento que ocorrerá uma aproximação com os movimentos 

homossexuais internacionais. Novamente, Luiz Roberto de Barros Mott, será um dos 

principais ativistas responsáveis por manter os movimentos homossexuais “visíveis”. 

Outro nome importante é o de João Antônio Mascarenhas, fundador do grupo Triângulo 

Rosa e um dos criadores do jornal O Lampião da Esquina.  

Um dado importante citado por Facchini (2003) diz respeito aos principais grupos 

– Triângulo Rosa/RJ, Grupo Gay da Bahia/BA, Libertos/SP - de movimentos 

homossexuais, que iniciaram uma campanha entre os constituintes para a inclusão da 

prática discriminatória por orientação sexual no texto da Constituição Federal.  

 Para Facchini (2003), há um grande avanço no que diz respeito à designação 

“orientação”, uma vez que, até aquele momento, a homossexualidade girava entre os 

campos semânticos de “essência” ou “opção”. Isso era causa de grandes embates e 

distúrbios dentro dos próprios grupos e na sociedade de uma maneira mais ampla, já que, 

segundo Facchini (2003, p. 101): 

Durante o processo de elaboração e da defesa da inclusão da não 

discriminação da homossexualidade na Constituição, os militantes 

envolvidos, consultando acadêmicos e profissionais de várias áreas, 

chegaram a um consenso pela utilização da expressão “orientação 

sexual”. [...] “Orientação sexual” era um termo que permitia, ao mesmo 

tempo, afirmar uma certa concretude para a experiência da 
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homossexualidade, sem necessariamente entrar em questão sobre suas 

causas mais profundas, ou seu caráter “essencial”. 

 

Nesse segundo período do movimento homossexual, entre 1981 e 1991, os grupos 

buscaram a constituição de uma imagem voltada para a desestigmatização da 

homossexualidade. Nesse contexto, se iniciou um estreitamento de relações entre Estado 

(Legislativo, Judiciário e Executivo) e movimentos.  

Com uma maior organização do movimento homossexual, surge a necessidade de 

uma comissão, de uma entidade ou de uma rede nacional que congregasse as pautas e 

abrangesse os direitos humanos para gays e lésbicas, até aquele momento, ainda não havia 

o movimento LGBTIs por completo.  

Isso iria ocorrer somente em 1995, com a criação da Associação Brasileira de Gays, 

Lésbicas e Travestis (ABGLT), após vários congressos nacionais e encontros regionais e 

nacionais entre os diversos grupos. Assim, oficialmente foi em 1995 que o MHB se torna 

movimento social LGBTIs. Contudo, somente nos anos seguintes é que a ABGLT se 

tornaria a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, tal 

como a conhecemos na atualidade, sendo considerada a maior rede LGBTIs da América 

Latina.  

Em forma de associação, a ABGLT passou a contar com financiamentos de 

programas do Ministério da Saúde e financiamentos estatais para o enfrentamento ao HIV 

e às DSTs.  

Para Facchini (2003), é importante ressaltar que, àquela época, há o que a autora 

chama de reflorescimento do movimento homossexual. Porém, corroborando Mott (2002), 

Facchini argumenta (2003, p.110-111) que:  

A entrada das pautas do movimento nas políticas públicas não se deu, 

portanto, pelo reconhecimento das demandas de cidadania LGBT ou pela 

criação de conselhos de direitos, mas pela política de saúde e, mais 

especificamente, a política de combate às DSTs e AIDS. 

 

Apesar da associação estigmatizadora entre homossexualidade e AIDS, ocorreu 

uma importante e grande conquista desse período: a despatologização pelo Conselho 

Federal de Medicina do “homossexualismo” da lista de códigos de doenças mentais do 

INAMPS, em 1985.  

Segundo Borba Soll (2016), a retirada do “homossexualismo” como doença 

antecipou o que a Organização Mundial de Saúde (OMS) faria somente em 17 de maio de 

1990, cinco anos após ter sido feito no Brasil. 
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Aquele dia ficaria marcado mundialmente como o Dia Internacional contra a 

Homofobia. Mas, que na realidade, chegou com atraso de quinze anos ao Brasil, pois, em 

1973, a Associação Americana de Psiquiatria e, em 1975, a Associação Americana de 

Psicologia já haviam retirado o “homossexualismo” das suas respectivas listas de doenças 

mentais.  

Em 1977, contrariando diversos estudos favoráveis à despatologização do 

“homossexualismo” da lista de doenças mentais, a OMS incluiu-o na Classificação 

Internacional de Doenças (CID).  

Contudo, ressaltamos que se por um lado esse momento de despatologização do 

“homossexualismo” foi um marco na história do movimento homossexual, por outro, ainda 

se está longe de uma real concretização dos direitos à cidadania.  

A transexualidade até então é considerada distúrbio mental pela psiquiatria. A 

medicina continua a normalizar, a legislar sobre os corpos das pessoas, continua a manter 

os discursos de vida ou de morte sobre as sexualidades, pois, todos que a esses são 

submetidos têm suas vidas profundamente marcadas e, na maior parte, “decididas” pela 

“verdade” alheia.  

Borba Soll (2016, p. 21) descreve o processo que as pessoas trans enfrentam para 

conseguirem o “direito” a redesignação sexual (cirurgia para a readequação do órgão 

genital). Assim, essas pessoas são submetidas às chancelas científicas e aos discursos de 

verdade sobre seus corpos.  

A autora (2016) afirma que a Organização Mundial de Saúde (OMS) está 

atualizando o CID, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde. Borba Soll (2016) aponta ainda que a OMS vem fazendo, 

desde 2013, vários movimentos, pesquisas, congressos, debates para a despatologização da 

transexualidade do CID.  

Há uma previsão de que em meados de 2018, com a nova publicação do CID, a 

transexualidade, patologizada sob o CID 10 F64, segundo Borba Soll (2016, p. 16), 

“Transtornos de Identidade Sexual (subdividida em Transtorno de Identidade de gênero na 

Infância e Transexualismo (adultos)”, seja retirada da lista de classificação.  

Contudo, segundo a autora, nem todos estariam a favor. Haveria ativistas LGBTIs 

contra a despatologização da transexualidade, pois, com isso, o SUS (Sistema Único de 

Saúde) e os planos de saúde deixariam de considerar a transexualidade como doença e, 

assim, não haveria mais a autorização para se fazer o tratamento dentro da rede pública de 
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saúde. O que seria um impacto muito grande para as pessoas que não têm condições 

financeiras para se submeterem a redesignação sexual.  

Hoje a fila de espera para a cirurgia, segundo Borba Soll (2016), é de dez anos 

aproximadamente. O SUS realiza a redesignação desde 2008. Percebe-se, por essa pequena 

introdução, que há correlações de força enunciativo-discursivas em disputas por domínios 

discursivos e saberes, cada qual com dispositivos específicos para continuarem a investir 

nos corpos e nas sexualidades. 

O terceiro período da trajetória do movimento homossexual foi caracterizado por 

uma crescente formação de organizações não governamentais (ONGs). Facchini (2003, p. 

113) afirma que essa “terceira onda” marca um período de grande competitividade e 

conflitos internos entre os grupos pelos seguintes motivos:  financiamentos estatais e 

internacionais, disputas internas e externas entre as próprias ONGs como forma de se 

afirmarem institucionalmente. Sendo assim, assevera Facchini (2003, p.114): 

Os processos de alianças e os conflitos [...] criam situações de conflito 

aberto [...]. Os escritos de Fry são permeados pela ideia de que a ausência 

de um inimigo identificável e tangível (um “outro”) para o movimento 

homossexual brasileiro, faria com que tivesse que inventar esse “outro” e 

que muitas vezes isso ocorresse no interior do próprio movimento. Essa 

dinâmica [...] levaria a uma crescente fragmentação do movimento a 

partir de disputas internas. 

 

Para Facchini (2003, 2016), é na terceira onda, com o aumento significativo de 

grupos, que começa a surgir uma busca mais acentuada por políticas na igualdade de 

direitos e no enfrentamento às práticas preconceituosas e discriminatórias.  

Nesse sentido, surgem alguns projetos de lei no Congresso Nacional como o 

1.151/1995 (CONGRESSO NACIONAL, 1995), que reconhecia a parceria civil entre 

pessoas do mesmo sexo, e o projeto de lei 122/2006 (CONGRESSO NACIONAL, 2006), 

que tornava crime a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. 

O intuito do movimento nesse período era uma visibilidade positiva na mídia e na 

sociedade das questões homossexuais. É nessa fase que os/as homossexuais passam a se 

reconhecerem e a serem reconhecidos como sujeitos de direito.  

O que impulsiona esse reconhecimento são, para Facchini (2016), as Paradas do 

Orgulho Gay12, que teve a primeira edição em 28 de junho de 1997, tendo a ONG – 

                                                 
12 Atualmente a Parada é denominada Parada do Orgulho LGBT e, em 24/05/2016, o então Prefeito em 

exercício, Fernando Haddad (PT/SP), assinou um decreto incluindo a Parada do Orgulho LGBT no 

calendário de eventos oficiais da cidade de São Paulo. A Parada do Orgulho LGBT encontra-se em sua 

21ªedição e, a cada ano, cumpre uma agenda (tema) específica. A de 2017, “ESTADO LAICO: Independente 

de nossas crenças, nenhuma religião é lei! Todas e todos por um Estado laico”; outra pauta foi para a 
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Associação da Parada do Orgulho GLBT (APOGLBT) como organizadora do evento, na 

cidade de São Paulo/SP.  

 

 

Figura 3:  21ª Parada do Orgulho LGBT (2017) na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo 
Fonte: Paradasp 

 

Atualmente, a Parada do Orgulho LGBTIs tem uma grande significância, segundo 

Facchini (2003, 2009) e Simões e Facchini (2009), pois promove uma maior visibilidade e 

conscientização para os direitos das pessoas LGBTIs. 

A próxima seção descreverá a busca por direitos civis igualitários e por cidadania 

plena no Congresso Nacional pelas pessoas LGBTIs.  

 

1.2  A busca por direitos civis igualitários e por cidadania plena 

 

Em termos de políticas voltadas aos Direitos Humanos e à promoção da cidadania 

das pessoas LGBTIs, foi em 2004, com a criação do Programa Brasil Sem Homofobia13 

                                                                                                                                                    
conscientização de grupo e para cobrar respeito aos direitos frente aos ataques no país que mais mata 

transgêneros no mundo. 
13 Para um estudo mais aprofundado, ver Irineu (2014, p. 218), que faz um balanço sobre os dez anos de 

atuação do Programa Brasil Sem Homofobia e os impactos positivos e negativos que o Programa alcançou e 

o que ainda não. Mediante análise documental gerada nesses dez anos, a autora irá apontar as dificuldades e 

os desafios de implementação de tais políticas públicas. Para Irineu (2014), “Desde seu lançamento, foram 

realizadas duas conferências nacionais dos direitos LGBT (2008 e 2011), lançou-se o I Plano Nacional de 

Promoção dos Direitos LGBT (2009), criou-se o Conselho Nacional dos Direitos LGBT (2011) e foi 

recentemente lançado o Sistema Nacional de Enfrentamento a Violência contra LGBT e Promoção de 

Direitos (2013). [...] Porém, nesses dez anos, as políticas formuladas se apresentam de forma descontínua e 
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(BSH), pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que as relações 

entre Estado e movimento se intensificaram. Para Irineu (2014, p. 197-198), o Programa 

fora criado para: 

[...] “promover a cidadania GLBT, a partir da equiparação de direitos e 

do combate à violência e à discriminação homofóbicas, respeitando a 

especificidade de cada um desses grupos populacionais” (CONSELHO, 

2004, p. 11). O programa se desdobra em 53 ações, divididas em 11 eixos 

compostos por ações direcionadas a: I - Articulação da Política de 

Promoção dos Direitos de Homossexuais; II - Legislação e Justiça; III - 

Cooperação Internacional; IV - Direito à segurança; V - Direito à 

educação; VI - Direito à saúde; VII - Direito ao trabalho; VIII - Direito à 

cultura; IX - Política para Juventude; X - Política para mulheres; XI - 

Política contra o racismo e homofobia. Destacam-se também os pontos de 

implantação, monitoramento e avaliação do programa, que explicitavam a 

relação direta com representantes do segmento LGBT do período de 

elaboração das ações do BSH. A participação conjunta de grupos do 

movimento LGBT na elaboração do documento pode ser percebida 

principalmente pelo léxico utilizado no texto. As marcas da política 

identitária são perceptíveis, em especial nos termos contidos no glossário 

do BSH, que permeiam a essencialização das identidades e o 

determinismo da sexualidade. 

 

O Programa foi, posteriormente, implantado em formas regionais: estados e 

municípios criaram suas próprias secretarias voltadas para o enfrentamento da homofobia. 

Assim como o Programa Federal, seus congêneres regionais visavam ao 

fortalecimento do combate às práticas preconceituosas e discriminatórias contra os/as 

homossexuais, à promoção da cidadania e dos Direitos Humanos, entre eles:  Rio Sem 

Homofobia/RJ, São Paulo Sem Homofobia/SP e outros no mesmo segmento político-

jurídico-social. O Programa Brasil Sem Homofobia foi criado para ser um Plano nacional e 

interministerial, abrangendo as áreas da saúde, educação e justiça. 

No Congresso Nacional, no que tange a proposições legislativas voltadas para a 

promoção de direitos e de cidadania, o Projeto de Lei da Câmara 122/06 marcou um 

período enunciativo (FOUCAULT, 2008a) histórico, mesmo que micro. Pois, a proposição 

122/06 permaneceu por quatorze anos em tramitação, entre 2001 – quando ainda era 

designado por Projeto de Lei da Câmara 5003/01, e 2014 – já referenciado como Projeto de 

Lei da Câmara 122/06.  

Não somente o PL 122, mas muitas outras propostas legislativas em favor das 

pessoas LGBTIs não conseguem, sequer, tramitar nas Casas – Câmara dos Deputados e 

Senado Federal.  

                                                                                                                                                    
restrita a documentos que circunscrevem sua formulação, dificultando, devido à sua ineficácia [...] 

implementação e execução”. 
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Assim, por esse motivo, as maiores afirmações da agenda político-jurídico-social 

das pessoas LGBTIs têm sido obtidas por intermédio do Judiciário, o que é designado 

como processo de judicialização14.  

Isso, comprova que não há no Legislativo uma vontade político-jurídico-social para 

que projetos de lei sejam aprovados ou, no mínimo, consigam tramitar. Como ocorreu com 

o 122/06, há outras proposições oriundas de ambas as Casas – Câmara dos Deputados 

(PLC) e Senado (PLS) - estagnados ou com tramitação delongada, tais como:  

a) PLC 7582/2014 que tem como ementa: “define os crimes de ódio e intolerância 

e cria mecanismos para coibi-los, nos termos do inciso III do art. 1º e do art. 5º 

da Constituição Federal, e dá outras providências” (CONGRESSO 

NACIONAL, 2014); 

b) PLC 7524/2014 que tem como ementa: “Altera dispositivos do Estatuto do 

Idoso para garantir que as entidades que desenvolvam programas de 

institucionalização de longa permanência aos idosos exerçam suas funções de 

modo a preservar a dignidade dessas pessoas, respeitando-as 

independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero” 

(CONGRESSO NACIONAL, 2014); 

c) PLC 5002/2013 que tem como ementa: “Lei João Nery. Dispõe sobre o direito à 

identidade de gênero e altera o art. 58 da Lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 

1973” (CONGRESSO NACIONAL, 2013). 

d) PLC 5255/2016 que tem como ementa: “Acrescenta § 4º ao art. 54 da Lei nº 

6.015, de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre os registros públicos, e dá 

outras providências" a fim de disciplinar o registro civil do recém-nascido sob o 

estado de intersexo” (CONGRESSO NACIONAL, 2016); 

e) PLC 422/2016 que tem como ementa: “Susta o inciso IV do art. 63 da Portaria 

GM/MS nº 158, de 04 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde, e a alínea 

"d" do inciso XXX do art. 25 da Resolução RDC nº 34, de 11 de junho de 2014, 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. (Permite que 

homossexuais doem sangue)” (CONGRESSO NACIONAL, 2016); 

                                                 
14 Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas 

por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder 

Executivo — em cujo âmbito se encontram o presidente da República, seus ministérios e a administração 

pública em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para juízes e tribunais, 

com alterações significativas na linguagem, na argumentação e no modo de participação da sociedade. O 

fenômeno tem causas múltiplas. Algumas delas expressam uma tendência mundial; outras estão diretamente 

relacionadas ao modelo institucional brasileiro. (SENADO FEDERAL, 2017). 
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f) PLC 7292/2017 que tem como ementa: “Altera o art. 121 do Decreto-Lei no 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o LGBTcídio 

como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei no 

8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o LGBTcídio no rol dos crimes 

hediondos” (CONGRESSO NACIONAL, 2017); 

g) PLC 7702/2017 que tem como ementa: “Lei Dandara: Altera a Lei 7.716, de 5 

de janeiro de 1989, para incluir na referida legislação os crimes por 

discriminação ou preconceito de orientação sexual e/ou identidade de gênero” 

(CONGRESSO NACIONAL, 2017); 

h) PLS 658/2011 que tem como ementa: “Reconhece os direitos à identidade de 

gênero e à troca de nome e sexo nos documentos de identidade de transexuais” 

(CONGRESSO NACIONAL, 2011); 

i) PLS 612/2011 que tem como ementa: “Reconhece como entidade familiar a 

união estável entre duas pessoas, configurada na convivência pública, contínua 

e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família e prevê 

que a união estável poderá converter-se em casamento” (CONGRESSO 

NACIONAL, 2011); 

j) PLS 470/2013 que tem como ementa: “Dispõe sobre o Estatuto das Famílias e 

dá outras providências” (CONGRESSO NACIONAL, 2011); 

k) SUG 05/2016 sobre a Ideia Legislativa nº 48.820 do Programa e-Cidadania, que 

tem como ementa: “que propõe a criminalização da discriminação por 

orientação sexual e identidade de gênero, equiparando ao crime de Racismo” 

(CONGRESSO NACIONAL, 2011). 

 

A estagnação dessas proposições é, na verdade, um contrassenso, pois algumas 

poderiam estar tramitando, serem votadas ou, até mesmo, já estarem sancionadas. Como é 

o caso da Sugestão Legislativa nº 05/2016 que aparece nas pesquisas do DataSenado: 
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Figura 4: Resultado parcial do índice de aprovação da proposição legislativa SUG 05/2016 

Fonte: DataSenado, 2017 

 

 
Figura 5: Gráfico com índice de aprovação da proposição legislativa SUG 05/2016 

 

 

Ainda quanto à judicialização, ela é notória quando o assunto se refere a leis que 

tentam suprir a disparidade entre os direitos civis que a maior parte da sociedade tem 

acesso e os que as pessoas LGBTIs somente têm por meio dela.  

Assim foi com o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo que, após anos de 

tramitação em forma de projetos de lei, foi assegurado pelo Conselho Nacional de Justiça 
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(CNJ) pela Resolução nº 175, em 14 de maio de 2013 (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2013). 

Apesar de a Resolução ter judicializado o direito ao casamento civil homoafetivo 

ou a conversão da União Estável em casamento homoafetivo, a Constituição Brasileira e o 

Código Civil, por enquanto, não o preveem em seus artigos.  

Dessa maneira, a 175 não tem força de lei e, em tese, poderia ser contestada por 

juízes, o que causaria atraso ao processo e inúmeros transtornos, materiais e imateriais – 

que são os que realmente contam -  aos nubentes (VECCHIATTI, 2013). E isso é válido 

para todas as judicializações obtidas, isto é, por não constarem como leis na Constituição e 

no Código Civil, elas podem ser contraditas. Desse modo, não há uma segurança jurídica 

para as pessoas LGBTIs. 

Por judicialização, os casais homoafetivos têm assegurados os mesmos direitos que 

gozam os casais heteroafetivos, como o direito ao recebimento de pensão por morte do/da 

companheiro (a), direito de inclusão do / da consorte como dependente em planos de 

saúde, direito de recebimento de herança, direito de composição de renda para a aquisição 

da casa própria e etc. (VECCHIATTI, 2013). 

Fazemos questão de frisar que os direitos que as pessoas LGBTIs têm tido acesso 

nos últimos anos, que alguns designam de conquistas, somente foram possíveis devido à 

judicialização deles.  

Foi o que ocorreu com o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2011, os 

ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) julgaram a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI)15 4277 (inicialmente protocolada como ADFP 178) e a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132 nas quais 

reconheceram aos casais homoafetivos os mesmos direitos e deveres que os casais 

heteroafetivos têm acesso (VECCHIATTI, 2013). 

Todavia, mesmo com a decisão do STF de 2011 foi preciso a intervenção do CNJ, 

em 2013, com a decisão de obrigatoriedade de os Cartórios realizarem o casamento 

homoafetivo.  

                                                 
15 A ADI 4277 foi protocolada na Corte inicialmente como ADPF 178. A ação buscou a declaração de 

reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Pediu, também, que os 

mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis fossem estendidos aos companheiros nas 

uniões entre pessoas do mesmo sexo. Já na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

132, o governo do Estado do Rio de Janeiro (RJ) alegou que o não reconhecimento da união homoafetiva 

contraria preceitos fundamentais como igualdade, liberdade (da qual decorre a autonomia da vontade) e o 

princípio da dignidade da pessoa humana, todos da Constituição Federal. Com esse argumento, pediu que o 

STF aplicasse o regime jurídico das uniões estáveis, previsto no artigo 1.723 do Código Civil, às uniões 

homoafetivas de funcionários públicos civis do Rio de Janeiro. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2017). 
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Isso porque a maioria dessas instituições, simplesmente, embasados mais por 

intuições que por racionalidades, não reconhecia a decisão do STF (VECCHIATTI, 2013), 

resumidamente, os cartórios agiam de acordo com posicionamentos próprios. 

Mesmo compreendendo que as leis são instâncias últimas de correlações de força, 

isto é, do exercício do poder, não há como negar que todos nós somos seres atinentes a 

sociedades normatizadas e normalizadas.  

Por isso, a cidadania plena e os direitos civis básicos, que a maioria da sociedade 

possui, têm que estar presentes nos códigos e abrangerem a todos, mas, realmente, sem 

distinção de qualquer natureza. Não é natural e nem é normal que os artigos aos quais esses 

códigos se refiram sejam constantemente judicializados para que as pessoas LGBTIs 

consigam garantir direitos que os heterossexuais têm acesso. 

Por conseguinte, entendemos que a judicialização de direitos não se trata de 

conquistas para os LGBTIs, trata-se de lutas, batalhas, debates e embates político-jurídico-

sociais que cansam e desestimulam a todos que, de alguma maneira, estão envolvidos. Não 

são somente as pessoas LGBTIs são afetadas e prejudicadas com esses processos, mas os 

familiares, os amigos, os ativistas e, de forma geral, todos aqueles que conseguem 

desnaturalizar o que nunca foi natural. 

Embates esses que, sucessivamente, desqualificam e discriminam jurídico-

politicamente as pessoas LGBTIs, como foi o caso da maior parte dos pronunciamentos na 

tramitação do PLC 122/06. A judicialização é mais uma luta travada das pessoas LGBTIs 

pelo direito a ter direitos.  

 

1.3  Os percursos enunciativo-discursivos para o nascimento das leis 

 

Um projeto de lei ou uma emenda constitucional percorre um grande caminho antes 

de ser sancionado. Esse percurso, muitas vezes, é marcado por uma intensa disputa de 

correlações de força, que demarcam campos e espaços discursivos.  

Este processo é, na realidade, uma prática discursiva que se constitui por intermédio 

de múltiplas correlações. Nele há extrema produção de saberes, de verdades e, 

consequentemente, de poder. Como já assinalado, Foucault (2008a, p. 55) nos diz que os 

discursos “constituem práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam”, por 

esse motivo, a materialidade textual final de uma lei é a instância última do exercício 

dessas correlações.  
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Qualquer projeto de lei (PL) antes de ser sancionado passa pelo processo de 

tramitação, que tem início com o que se denomina iniciativa, a proposição. Estas são 

definidas como “propostas de Emenda à Constituição (PEC), Projetos de Lei 

Complementar (PLP), Projetos de Lei Ordinária (PL), Projetos de Decreto Legislativo 

(PDC), Projetos de Resolução (PRC) e Medidas Provisórias (MPV)”. (PORTAL DA 

CÃMARA DOS DEPUTADOS, 2017). 

Após isso, a proposta é apresentada à Casa Iniciadora, que tanto pode ser a Câmara 

dos Deputados ou o Senado Federal. O Projeto de Lei faz parte do que se designa como 

Processo Legislativo: 

É o conjunto de atos realizados pelos órgãos do Poder Legislativo, de 

acordo com regras previamente fixadas, para elaborar normas jurídicas 

(emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias e outros 

tipos normativos dispostos no art. 59 da Constituição Federal). (PORTAL 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). 

 

Os trâmites legais são definidos pela Constituição Federal no Título IV, Capítulo I 

– Do Poder Legislativo. Cada Casa Legislativa (Câmara dos Deputados ou Senado 

Federal) possui um Regimento Interno (BRASIL, 2017) que regulariza as atividades no 

Planalto. No entanto, havendo um procedimento comum, as Casas se submetem ao 

Regimento Interno do Congresso Nacional (BRASIL, 2017).  

Depois de ser apresentado à Casa Iniciadora, o texto segue para Casa Revisora, que 

tanto pode ser o Senado Federal quanto a Câmara dos Deputados, dependendo do local de 

início do projeto. Após esse trajeto, se ele não for aprovado, será arquivado. 

Dentro da Casa Revisora, ele pode receber emendas. Se forem aprovadas, o projeto 

retornará à Casa Iniciadora, que decidirá se aceitará ou não tais emendas. No entanto, se o 

PL não for aprovado na Casa Revisora, será arquivado. 

Saindo da Casa Revisora ou da Casa Iniciadora (no caso de ter havido alguma 

emenda), o projeto será enviado ao Presidente da República para ser sancionado ou vetado. 

Sendo aprovado, será promulgado e receberá o ordenamento jurídico. Se for vetado, 

retornará ao Congresso Nacional para apreciação do veto. Se o veto for mantido, ele será 

arquivado. Se o veto não for mantido, o projeto retornará ao Presidente da República para 

promulgação e republicação. 

É a Constituição Federal que, no artigo 61 do Título IV, Capítulo I – Do Poder 

Legislativo, que define quem pode propor projetos no Congresso: 

Um projeto de lei pode ser proposto por qualquer parlamentar (deputado 

ou senador), de forma individual ou coletiva, por qualquer comissão da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, 
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pelo Presidente da República, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos 

Tribunais Superiores e pelo Procurador-Geral da República. A 

Constituição ainda prevê a iniciativa popular de leis, permitindo aos 

cidadãos apresentar à Câmara dos Deputados projeto de lei, desde que 

cumpram as exigências estabelecidas no §2º do art. 61. Outra forma de 

participação popular que a sociedade dispõe para propor projetos de lei é 

a apresentação de sugestões legislativas (SUGs) à Comissão de 

Legislação Participativa (CLP). (PORTAL DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2017) 

 

Na figura abaixo temos, em formato esquemático, o processo de tramitação de um 

Projeto de Lei antes de ser sancionado.  

 

Figura 6:  Ilustração de trâmite de Projeto de Lei antes de ser sancionado ou arquivado 

Fonte: Câmara dos Deputados, 2017 

 

 

1.4  O Projeto de Lei da Câmara 122/2006 

 

Antes de descrevermos o percurso do projeto de lei, apresentaremos o que ele 

abalizava, lembrando que os textos que se referem à proposição 122/06 encontram-se 

anexados no final deste trabalho. 
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O projeto tinha como objetivo alterar a Lei 7.716/89 (BRASIL, 1989) -  que se 

refere aos crimes relacionados ao preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência 

nacional - incluindo, entre eles, os crimes resultantes do preconceito e da discriminação de 

gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero e, ainda, a discriminação ou 

preconceito contra pessoa idosa ou com deficiência.  

Também seria alterado o crime de injúria previsto no Código Penal incluindo as 

categorias citadas anteriormente, aumentando, dessa maneira, o tempo de reclusão de um 

para três anos. Visava, igualmente, a alterar o artigo 5º da Lei 5.452/43 (BRASIL, 1943) – 

Consolidação das Leis do Trabalho - que diz que “A todo trabalho de igual valor 

corresponderá salário igual, sem distinção de sexo”, assim, o projeto proibia as práticas 

discriminatórias no acesso e na manutenção de empregos.  

Prescrevia uma pena de reclusão de dois a cinco anos ao empregador que demitisse 

funcionários por essas motivações. Penas também eram previstas nas relações que 

envolviam compra, venda ou aluguel de bem móvel ou imóvel, se houvesse a sobretaxa de 

tais valores, o preterimento ou a negação da negociação por conta da orientação sexual ou 

de identidade de gênero dos indivíduos.  

Punia práticas discriminatórias de impedimento ou de restrição da demonstração de 

afetividade em estabelecimentos públicos ou privados. E, ainda, outros crimes relativos ao 

ingresso em quaisquer outros estabelecimentos.  

Outra questão abalizada pelo PL tratava especificamente de estabelecimentos de 

ensino nos quais a recusa, a negação ou impedimento, a pretensão, o retardamento e a 

exclusão e o recrutamento, motivados por discriminação, seriam punidos. 

 

1.5  Percurso histórico  

 

A tramitação do PL teve início em 2001 com o ainda Projeto de Lei da Câmara 

5003/0116 (CONGRESSO NACIONAL, 2001), proposto pela então Deputada Federal Iara 

Bernardi, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. O PL 5003/01, inicialmente, 

determinava sanções às práticas discriminatórias devido à orientação sexual, considerando 

crime: o preconceito de gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Como 

                                                 
16 O texto do Projeto de Lei da Câmara 5003/01 encontra-se no anexo A. 
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justificação17 do Projeto de Lei 5003/01 (2001, p. 8-9), foi estabelecido o seguinte 

enunciado: 

A sociedade brasileira tem avançado bastante. O direito e a legislação não 

podem ficar estagnados. E, como legisladores, temos o dever de encontrar 

mecanismos que assegurem os direitos humanos, a dignidade e a 

cidadania das pessoas. Independente da raça, cor, religião, opinião 

política, sexo ou da orientação sexual. A orientação sexual é direito 

personalíssimo, atributo inerente e inegável a pessoa humana. E como 

direito fundamental, surge o prolongamento dos direitos da 

personalidade, como direitos imprescindíveis para a construção de uma 

sociedade que se quer livre, justa e igualitária. Não se trata aqui de 

defender o que é certo ou errado. Trata-se de respeitar as diferenças e 

assegurar a todos o direito de cidadania. [...] E para que prevaleça o art. 

5º da nossa Constituição: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade”. 

 

Em 2006 o PL 5003/01 foi aprovado na Câmara dos Deputados e, junto a ele, foram 

apensados18 mais outros cinco Projetos de Lei ao PL 5003/01 com teor similar. Esse 

processo é de praxe tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Uma vez 

que há mais de um PL com teor igual ou similar, a Mesa Diretora19 apensa os PLs mais 

novos ao mais antigo e foi o que ocorreu. 

O PL 5003/01 foi enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) 

em novembro de 2001. Estando ali, passou por quatro Relatores20, entre idas à Câmara dos 

Deputados e vindas para à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e após quatro 

anos e inúmeras modificações e alguns Substitutivos21, recebeu Parecer22 favorável do 

                                                 
17 É um texto que acompanha os projetos de lei e, em geral, as demais proposições com origem no Poder 

Legislativo, que visa a explicar a proposta e/ou expor as razões de se editar a norma. (PORTAL DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). 
18Apensar também significa anexar. O apenso de um processo é também um outro processo que vai tramitar 

junto com outra demanda. (SENADO FEDERAL, 2017). 
19 A Mesa Diretoria tem por atribuição dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa. 

É um órgão colegiado, integrado por sete deputados eleitos entre os parlamentares da Casa. A Mesa tem 

competências específicas, como, por exemplo, a de promulgar, junto com a Mesa do Senado Federal, as 

emendas à Constituição Federal e de propor alterações ao Regimento Interno. O mandato dos membros da 

Mesa é de dois anos. (SENADO FEDERAL, 2017). 
20 É o parlamentar designado pelo presidente da comissão para apresentar parecer sobre matéria de 

competência do colegiado. O relator é designado no período de dois dias úteis após o recebimento do projeto, 

e é escolhido de acordo com a proporção das bancadas partidárias ou blocos. (SENADO FEDERAL, 2017). 
21 Quando o relator de determinada proposta introduz mudanças a ponto de alterá-la integralmente, o novo 

texto ganha o nome de Substitutivo. Ele precisa ser votado novamente em turno suplementar dois dias depois 

de sua aprovação. É chamado também de emenda substitutiva. (SENADO FEDERAL, 2017). 
22 Uma vez aceito pela maioria da comissão, o relatório passa a constituir o parecer, ou seja, a posição do 

colegiado a respeito de proposição submetida ao seu exame. O parecer deve ser sempre conclusivo em 

relação à matéria, manifestando-se pela aprovação ou rejeição, com ou sem emenda. Também pode concluir 

pelo arquivamento, pelo destaque para votação em separado de parte da proposição principal, pela 

apresentação de projeto, requerimento, emenda, subemenda, ou orientação a ser seguida em relação à 

matéria. (SENADO FEDERAL, 2017). 
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então Relator e Deputado Luciano Zica23 (PT-SP), surgindo assim o primeiro texto24 do 

Projeto de Lei 122/06. Ao aprovar o texto, o Relator enuncia a seguinte justificação: 

A discriminação e a violência que atingem este segmento vão desde as 

"piadas" de gosto discutível em certos programas de televisão, até o 

espancamento e o assassinato em praça pública, como ocorreu com 

Edson Néris da Silva, em São Paulo, SP, na Praça da República, em 6 de 

Fevereiro de 2000. As leis, com certeza, não terão o condão de mudar 

mentalidades marcadas pela intolerância e pelo preconceito, mas temos 

a convicção de que marcos legais que imponham, com finalidade acima 

de tudo pedagógica, punições a quem pratique atos de discriminação a 

lésbicas, gays, travestis, transexuais e bissexuais, ajudarão a que um dia 

nosso País viva um clima de respeito e aceitação às diferenças de 

orientação sexual e identidade de gênero. (COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA, 2001, p. 2) 

 

Após nova redação, o texto do PL 5003/01 foi colocado em pauta para votação no 

Plenário da Câmara no dia 22 de novembro de 2006. O projeto foi aprovado, recebeu nova 

numeração, pois passou da Câmara dos Deputados para o Senado, para onde seguiu. 

 No Senado Federal, o PL passou por duas Comissões: a Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa (CDH) e a Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJC). Em fevereiro de 2007, passa a ter outra Relatora, a então Senadora 

Fátima Cleide (PT-RO), que o coloca em pauta no dia 15 de março de 2007. Diante de 

pressões político-sociais, não foi possível levar adiante a votação. Ainda em 2007, o texto 

segue para ser analisado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). 

Entre os anos de 2007 e 2009, o projeto permaneceu estagnado na CAS. Nessa 

época, recebeu várias manifestações de apoio e, igualmente, de repúdio à votação. Tanto 

que o DataSenado realizou naquele período uma pesquisa nacional intitulada 

“Criminalização do preconceito ou discriminação contra homossexuais” (DATASENADO, 

2017), como pode ser observado na imagem a seguir: 

                                                 
23 O Parecer encontra-se no anexo B. 
24 Disponível no anexo B. 
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Figura 7: Pesquisa do DataSenado em 2008 relativo ao Projeto de Lei 122/06 

Fonte: DataSenado, 2008 

 

 

Referente à primeira pergunta (“Você tomou conhecimento sobre esse assunto?”): 

69% dos entrevistados disseram saber da tramitação do texto no Congresso, 30% 

responderam que desconheciam e 1% não soube responder ou não opinou. Quanto à 

segunda: 70% dos entrevistados concordaram com a criminalização por discriminação 

contra os/as homossexuais, 26% foram a favor da aprovação do PL e 4% não opinaram ou 

não souberam responder. 

Outro resultado bem significativo foi quanto à religião dos participantes, já que 

uma parcela significativa dos argumentos nos pronunciamentos contra a aprovação do 

texto era constituída em justificativas de cunho religioso. Segue o resultado da pesquisa: 
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Figura 8: Gráfico que demonstra a religião dos participantes e índice de aprovação do PLC 122/06. 

Fonte: DataSenado, 2008 

 

Toda a pesquisa foi realizada por telefone e ouviu 1.120 pessoas, maiores de dezesseis 

anos, com acesso à telefonia fixa e residentes no Brasil. Os resultados demonstraram na 

época que 70% dos brasileiros eram a favor do projeto que tornava crime a discriminação e 

o preconceito.  

A Região Centro-Oeste foi a que apresentou o maior nível de discordância:  

 
Figura 9: Gráfico com o índice de aprovação do texto por região geográfica 

Fonte: DataSenado, 2008 
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No ano de 2009, o texto teve novamente a então Senadora Fátima Cleide como 

Relatora do processo. Em outubro daquele ano, o projeto recebeu o Parecer25 com o 

Relatório que propunha algumas alterações. O texto foi aprovado em novembro de 2010. A 

Relatora Fátima Cleide define da seguinte forma a aprovação do Parecer: 

O atual conceito de cidadania está intimamente ligado aos direitos à 

liberdade e à igualdade, bem como à idéia de que a organização do 

Estado e da sociedade deve representar o conjunto das forças sociais e 

se estruturar a partir da mobilização política dos cidadãos e cidadãs. No 

entanto, a discriminação, o preconceito e a violência ainda permeiam o 

dia-a-dia de milhões de brasileiros e brasileiras que se mostram 

diferentes dos que estão no poder em nossa sociedade. A discriminação 

e o preconceito geram inúmeras violações de direitos básicos dos seres 

humanos. O Direito de ir-e-vir, o direito ao trabalho, à saúde, à 

educação, e ao direito primeiro, que é o direito à vida. A matéria em 

debate ficou conhecida, equivocadamente como Projeto da Homofobia, 

por ter artigos que explicitavam o combate à discriminação à lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais. Importa, nesse momento, 

reconhecer que o projeto se referencia na Dignidade Humana e no 

Pluralismo Político, como conceitos básicos, e em dois princípios que 

lhe são elementares: a liberdade e a igualdade. A igualdade não implica 

negação de diferenças, mas pressupõe a garantia da não-discriminação. 

Da mesma forma, a Dignidade Humana e o Pluralismo Político, como 

princípios fundamentais da República, obrigam o Estado a coibir a 

discriminação e a garantir tolerância, civilidade e imparcialidade de 

tratamento. Nesse contexto, o projeto propõe uma regulação de 

convivência que contempla duas máximas milenares: a liberdade de 

arbítrio e o respeito ao próximo. (COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA E DE CIDADANIA, 2009, p. 1-2) 

 

Porém, vários requerimentos solicitando Audiências Públicas26 que colocavam em 

dúvida a aprovação e a constitucionalidade do PL foram aprovados e, com isso, mais uma 

vez, no início de 2011 o projeto foi arquivado.  

Na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) novamente o 

PLC 122/06 é desarquivado a pedido da então Senadora, Marta Suplicy (PT-SP), que 

apresenta novo Parecer, contudo, ele não chega a ser votado.  

Esse novo Parecer gerou um dos mais conflitantes Substitutivos27 do texto, 

visto que a Relatora Marta Suplicy insere no projeto o seguinte artigo:  

Art. 3º O disposto nesta Lei não se aplica à manifestação pacífica de 

pensamento decorrente da fé e da moral fundada na liberdade de 

                                                 
25 O texto completo encontra-se no anexo C. 
26As comissões da Casa promovem Audiência Pública com a participação de autoridades, especialistas ou 

entidades da sociedade civil para instruir matéria que se encontre sob seu exame, bem como discutir assunto 

de interesse público relevante (SENADO FEDERAL, 2017). 
27 O texto completo encontra-se no anexo D. 
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consciência, de crença e de religião de que trata o inciso VI do art. 5º da 

Constituição Federal (COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E 

LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, 2011, p. 1, grifos nossos). 

 

Uma das grandes disputas em torno do PL ficava, justamente, entre a liberdade de 

expressão dos religiosos e o direito à livre orientação sexual e de gênero das pessoas 

LGBTs. Logo, a inserção de tal artigo não agradou nem aos parlamentares que eram contra 

o projeto e nem aos que eram a favor dele.  

Os que eram contra alegaram que não precisavam da permissão da Relatora Marta 

Suplicy para se manifestarem. Pois, segundo eles, a Constituição já os assegurava esse 

direito, como na sequência enunciativa de 29 de novembro de 2011, proferida na Comissão 

de Direitos Humanos e Legislação Participativa:  

 

Ei, ei, ei! Espera aí! Isso aqui é uma tentativa de alterar a Constituição. A Constituição diz 

que sou livre, no art. 5º, para manifestar o meu pensamento. Atenção senhores, vocês 

que não concordam com a prática homossexual podem falar pacificamente, está bem? 

Vou ajudar a Constituição brasileira, porque ela não está tão perfeita. O que é 

pacífico? É um termo subjetivo. Para mim, pacífico significa eu poder questionar o 

outro, caso me sinta ofendido. O que é pacífico? A Constituição é absoluta. Ela é clara. 

Eu sou livre para expressar a minha opinião. Ela quer dar uma ajudinha, como se nós 

precisássemos disso. Nessa famigerada PL nº 122, senhores, escutem esta: Qualquer um que 

impedir, cercear a relação homoafetiva, são dois a cinco anos de cadeia. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

E aqueles que eram favoráveis à aprovação do PL questionavam a laicidade do 

Estado, como na sequência de 29 de setembro de 2011, proferida na Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa:  

 

Os direitos têm que ser balanceados! Se eu chegar aqui e xingar judeus, negros e 

mulheres, posso ser preso, porque a minha liberdade de expressão não é absoluta. Não 

tenho liberdade para ofender ou discriminar. Portanto, não existe liberdade de 

expressão para discriminar homossexuais. Está errado! A Bíblia não pode ser usada 

para discriminar! Parlamento não é templo! Ou discutimos o Estado laico, ou não 

vamos avançar na democracia brasileira! Isto aqui não é uma igreja; isto é um 

Parlamento! O Estado brasileiro não é regido pela Bíblia, e todos têm direito de 

acreditar no que quiserem. Inclusive nós, ateus, temos o direito de não acreditar em 

nada — somos uma minoria também discriminada. Portanto, o Estado é laico. Existe 

uma minoria barulhenta, que tem direito a ser minoria, mas não pode impedir o avanço da 

maioria. A minoria fundamentalista não pode impedir que as leis sejam aprovadas! Esta Casa 

tem correlação de forças, o Deputado José Genoíno sabe disso. A matéria não está restrita à 

esquerda; ela passa pelo centro, pela direita liberal, pela social democracia. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2011, grifos nossos). 
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O Substitutivo do projeto não chegou a entrar na pauta de votação. Ele foi rejeitado 

por ambos os segmentos, tanto os favoráveis ao texto do Substitutivo como os contrários a 

ele. Desse modo, o ano de 2011 foi marcado por muitos embates e debates nos 

pronunciamentos referentes ao PL. 

Após a saída da Senadora, em março de 2012, o projeto recebe como novo Relator, 

o Senador Paulo Paim (PT-RS). Mais uma vez o PLC 122/06 é alvo de intensos conflitos, 

tanto no Congresso Nacional quanto na sociedade. Por diversas vezes, em dois anos, o PL 

foi retirado da pauta de votação.  

Igualmente, mediante intervenções, acabou por sofrer mais duas alterações que 

geraram outro Substitutivo28. O Relator, no mesmo sentido de sua predecessora, inclui 

outra emenda polêmica, acrescentando: “ao artigo 8º, parágrafo único, parte final, 

"resguardado o respeito devido aos espaços religiosos," quanto à manifestação de 

afetividade de qualquer pessoa em local público ou privado aberto ao público”. 

(COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, 2013, 

p.6). E, em uma das justificativas do Relatório, afirma que: 

 
Talvez avancemos pouco se ficarmos presos à falsa contraposição entre 

os direitos de personalidade e de livre expressão do pensamento e de 

crença, mas certamente podemos caminhar juntos na defesa do respeito às 

diferenças que nos individualizam e às semelhanças que nos aproximam e 

nos fazem compartilhar a mesma humanidade. Busquemos, juntos, 

portanto, a solução que a todos aproveite e a ninguém prejudique: a 

superação de toda forma de preconceito, que sempre se firma na 

ignorância. Entendemos que a vida humana com dignidade pressupõe 

respeito. (COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO 

PARTICIPATIVA, 2013, p. 4). 

 

Em 17/12/2013, o texto foi retirado novamente de pauta, porém, dessa vez, devido 

à aprovação na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do 

Requerimento nº1443, de 2012, do então Senador Eduardo Lopes (PRB-RJ), no qual 

solicitava a anexação do PLC ao Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012, que trata da 

reforma do Código Penal Brasileiro (SENADO FEDERAL, 2012). 

Desse modo, o projeto foi encaminhado à Subsecretaria de Coordenação 

Legislativa do Senado em sessão extraordinária29 para ser anexado, junto a outras inúmeras 

proposições, ao PL 236/2012.  

                                                 
28 O texto completo encontra-se no anexo E. 
29 Existem no Senado sessões deliberativas ordinárias, deliberativas extraordinárias, não deliberativas e 

especiais. As deliberativas ordinárias são aquelas em que há ordem do dia previamente designada para 

votação de matérias, e se realizam de terça-feira a quinta-feira, às 14h. Nas segundas e sextas-feiras, 
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Por mais de um ano o Projeto 122/06 permaneceu na Subsecretaria de Coordenação 

Legislativa aguardando por votação. Em 09/12/2014, ele é colocado novamente em pauta 

para votação, agora na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). 

Porém, em 26/12/2014 a matéria é arquivada em definitivo devido ao final da 54ª 

Legislatura30, nos termos do artigo 332 do Regimento Interno que: define que todas as 

Proposições, Projetos de Lei, Requerimentos, que tramitam há mais de duas Legislaturas 

devam ser arquivados.  

Segundo o Regimento Interno (BRASIL, 2017), é possível dar continuidade ao 

processo de tramitação somente às matérias arquivadas que forem assinadas por um terço 

da composição dos parlamentares e serem, igualmente, aprovadas no Plenário após 

sessenta dias do início da primeira sessão da Legislatura seguinte. 

O PL, desde a proposta inicial com o Projeto de Lei 5003/01, permaneceu por quase 

quatorze anos no Congresso Nacional e nunca chegou a ser votado em nenhuma das 

comissões pelas quais passou.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
respectivamente às 14h e às 9h, ocorrem, geralmente, as sessões não deliberativas (sem ordem do dia), para 

pronunciamento dos senadores, leituras de matérias e comunicados da Mesa. As sessões extraordinárias são 

as realizadas em horários diversos dos previstos para as ordinárias e com ordem do dia própria. (SENADO 

FEDERAL, 2017). 
30 Período de quatro anos, cuja duração coincide com a dos mandatos dos deputados. Começa no dia 1º de 

fevereiro, data em que tomam posse os senadores e deputados eleitos. A posse ocorre em uma primeira 

reunião preparatória, realizando-se depois a segunda reunião para eleição do presidente da Casa, e a terceira, 

destinada à escolha dos demais integrantes da Mesa, para mandato de dois anos. No fim da legislatura são 

arquivadas todas as proposições em tramitação na Casa, salvo as originárias da Câmara dos Deputados ou as 

que tenham passado por sua revisão, bem como as que receberam parecer favorável das comissões. Também 

são arquivadas matérias que tramitam há duas legislaturas. As proposições arquivadas nessas condições não 

podem ser desarquivadas. 
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2  REFERENCIAL INTERDISCIPLINAR 

 

 

Este capítulo divide-se em dois blocos descritivos: a) o primeiro situa a pesquisa 

nas questões relativas ao conceito de homofobia na atualidade e traz alguns dados 

estatísticos que corroboram os estudos a respeito dela; b) o segundo descreve como 

designações específicas foram fundamentais para a constituição dos saberes e das verdades 

sobre as sexualidades. Estes somente foram possíveis mediante correlações de força 

enunciativo-discursivas entre a formação dos saberes médicos e do judiciário. Essa 

imbricação resultou no binarismo normal / anormal.  

Desse modo, abordaremos como determinadas designações foram constituídas, 

reconstituídas e instituídas e instauraram saberes, poderes e discursos de verdade. E, ainda, 

como tais discursos constituíram práticas discursivas que normalizaram as condutas e as 

sexualidades e constituíram a ideia de norma, de normal, do anormal e de anormalidade. 

Nesse sentido, o percurso traçado neste capítulo é de fundamental importância para 

compreendermos como, ao longo dos séculos, práticas discursivas foram constituídas entre 

as instituições religiosas, as médicas, as jurídicas e as políticas. E, da mesma maneira, 

como estas constituíram os saberes e as verdades sobre os corpos e as sexualidades. 

Assim, os blocos estão distribuídos em seções dispostas da seguinte forma: o 

primeiro se refere à discussão sobre o conceito de homofobia e, o segundo, diz respeito ao 

curso ministrado por Michel Foucault no Collège de France, entre os anos de 1974 e 1975, 

intitulado “Os Anormais”.  

No primeiro bloco temos: o item 2.1 em que são enfocados os dados estatísticos 

nacionais e internacionais sobre o número de homicídios praticados contra as pessoas 

LGBTIs. A seção 2.2 é dedicada à descrição das diferentes definições para o conceito de 

homofobia e os tipos de homofobia. O item 2.3 traça um percurso histórico da ideia de 

homofobia desde a Antiguidade Clássica à atualidade. A seção 2.4 conclui o bloco sobre o 

conceito de homofobia, nele discute-se a ideia pela visão dos direitos humanos. 

Ressaltamos que nesse segmento o conceito de homofobia é desenvolvido mediante viés 

interdisciplinar, ou seja, nos baseamos nas áreas do Direito, mais especificamente a área de 

políticas e ações afirmativas destinadas às minorias, na área de História e na área de 

Filosofia: Rios (2006, 2007a, 2007b, 2012a, 2012b), Rodrigues (2007), Borrillo (2010), 

Rago (2016), Foucault (2012b, 2012c, 2012d, 2014). 
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No segundo bloco, encontra-se o item 2.5. Ele está dividido em quatro subseções 

que descrevem: no subitem 2.5.1, o que Foucault (2014) demonstrou, mediante análises de 

relatórios médico-legais, como determinadas designações foram constituídas por diversos 

dispositivos que instauraram os saberes, os poderes e os discursos de verdade; em 2.5.2, 

como essas designações constituíram práticas discursivas que normalizaram as condutas e 

as sexualidades e; em 2.5.3, como as correlações de força enunciativo-discursivas 

formaram, ao longo dos séculos, alianças, embates, se distanciaram e se aproximaram, mas 

sempre tomando os corpos e as sexualidades como objeto de conhecimento. Em seguida, 

na subseção 2.5.4, referenciamos os estudos históricos sobre a sexualidade (FOUCAULT, 

2012b, 2012c, 2012d). Nestes, Foucault argumenta como a sexualidade se tornou domínio 

discursivo e foi objeto de disputa e de conhecimento pelas correlações de força 

enunciativo-discursivas. Estas, segundo Foucault (2012b, 2012c, 2012d), instituíram o 

dispositivo de sexualidade. 

Explicada a organização do capítulo, iniciamos com os dados estatísticos nacionais 

e internacionais sobre o número de homicídios das pessoas LGBTIs. 

 

2.1  Homofobia: dados estatísticos 

 

Nos últimos anos o Brasil vem liderando a lista de países com alto índice de 

violência e práticas preconceituosas contra os LGBTIs. Dados nacionais, Grupo Gay da 

Bahia, e internacionais, ILGA31 e TGEU32, comprovam que o Brasil é o país em que mais 

se mata LGBTIs.  

O Trans Murder Monitoring33 (TMM) é um mapeamento elaborado anualmente 

pela TGEU, no qual são monitorados os assassinatos de homens e mulheres transgêneros 

no mundo. O TMM demonstrou que entre 01/2008 e 09/2016 aconteceram 2.264 

assassinatos de pessoas transgêneros (Travestis e Transexuais) no mundo, sendo que 900 

ocorreram no Brasil, que encabeça a lista dos países da América do Sul e Central, com 938 

homicídios entre 2008 e 2016: 

                                                 
31 International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association; a ILGA é uma instituição 

internacional que defende os Direitos Humanos de LGBTIs e combate as práticas preconceituosas e 

discriminatórias contra os/as LGBTIs, foi fundada em 1978, está presente em mais de 132 países e tem mais 

de 1.200 organizações afiliadas. A ILGA é responsável por divulgar relatórios mundiais anuais sobre a 

violência contra os/as LGBTIs e propor práticas de combate às LGBTfobias. (PORTAL ILGA). 
32Trangender Europe foi fundada em 2005 com objetivo de defender os Direitos Humanos dos transgêneros e 

combater as práticas preconceituosas e discriminatórias contra as pessoas LGBTIs. (PORTAL 

TRANSGENDER EUROPE). 
33 Monitoramento de assassinatos de transgêneros.  
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34 

Figura 10: Gráfico com o mapeamento de Transgêneros assassinados no mundo 

Fonte: Transgender Europe (2016) 

  

35 

Figura 11: Tabela que evidencia o número de Transgêneros assassinados na América do Sul e Central 

Fonte: Transgender Europe (2016) 

                                                 
34Atualização dos dados estatísticos elaborados pela Transgender Europe para o dia da visibilidade Trans em 

2016: entre janeiro de 2008 e setembro de 2016, foram relatados 2.264 casos de assassinatos de pessoas 

transexuais e de gêneros diversos em 68 países. Encabeçando a lista do TMM, está o Brasil com 900 

assassinatos (tradução nossa). 
35Transrespeito X Transfobia (Pesquisa desenvolvida pela TEGEU): América Central e América do Sul – 

Brasil (938 assassinatos entre os anos de 2008 e 2016), México (290), Colômbia (115), Venezuela (111), 

Honduras (89), Argentina (52), Guatemala (40), República Dominicana (38), El Salvador (30), Equador (28), 

Peru (24), Bolívia (16), Uruguai (12), Chile (9), Porto Rico (9), Paraguai (8), Costa Rica (5), Nicarágua (5), 

Guiana francesa (4), Panamá (4), Cuba (3), Belize (2), Jamaica (2). 
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Os dados da TGEU apontam para as faixas-etárias mais vulneráveis. O relatório da 

instituição demonstrou que pessoas entre 20 e 29 de idade são os mais expostos e 

suscetíveis de serem assassinados. O documento, igualmente, apontou que os/as 

trabalhadores/as do sexo são os/as que correm mais riscos. 

 

36 

Figura 12: Gráfico com o número por faixa-etária de Transgêneros assassinados no mundo 

Fonte: Transgender Europe (2016) 

 

 

 

37 

Figura 13:  Gráfico que demonstra a profissão de Transgêneros assassinados no mundo 

Fonte: Transgender Europe (2016) 

 

 

No Brasil não é diferente. A faixa-etária em mais risco está entre 19 e trinta anos.  

 

                                                 
36Idade das vítimas: acima de 60 anos (1%), entre 50 anos e 59 anos (3%), entre 40 anos e 49 anos (11%), 

entre 30 anos e 39 anos (29%), entre 20 anos e 29 anos (46%), abaixo de 20 anos (11%). (tradução nossa).  
37Profissão, ocupação e fonte de renda das vítimas: trabalhador (a) do sexo, cabelereiro (a) / estilista, artista, 

empregado (a) / escriturário (a) / funcionários (as) públicos, ativistas / líder de movimento, garçonete / 

garçom / bartender,  vendedor (a) / comerciante, proprietário (a) de salão de beleza / bar / loja, líder religioso, 

empregado (a) / faxineiro (a), outros, não mencionado. (tradução nossa). 
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Figura 14: Gráfico com número de vítimas LGBTIs por faixa-etária 

Fonte: Grupo Gay Da Bahia (2017) 

 

 

O Grupo Gay da Bahia registrou 343 assassinatos de LGBTIs em 2016: 172 gays, 

144 transgêneros (Travestis e Transexuais), 10 lésbicas, 4 bissexuais, 12 heterossexuais 

como T-lovers (amantes de transexuais). 

 

 

Figura 15: Gráfico com o número de LGBTIs assassinados no Brasil em 2016 

Fonte: Grupo Gay Da Bahia (2017) 

 

O gráfico a seguir mostra o número de assassinatos de LGBTIs de 2010 (quando 

iniciamos a formação dos corpora de pesquisa) a 07/2017 (período final das análises dos 

corpora). No período de constituição deste trabalho foram registrados 2.394 assassinatos 

de LGBTIs no Brasil. Frisando que o nosso gráfico termina em julho de 2017, isso nos leva 
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a deduzir que os números finais de assassinatos em 2017 serão bem superiores aos de 

2016, que totalizou 343 homicídios contra os/as LGBTIs. 

 

 

Figura 16: Gráfico com o número de assassinatos de LGBTIs entre de 2010 a 07/2017 

Fonte: Grupo Gay Da Bahia (2017) 

 

 

 

Figura 17: Gráfico com o número de assassinatos de LGBTIs de 2010 a 07/2017 

Fonte: Grupo Gay Da Bahia (2017) 

 

Os dados demonstrados nos remetem a uma situação paradoxal, pois, o Brasil ter 

uma das maiores manifestações de apoio aos direitos e cidadania dos/das LGBTIs e, 

conforme as pesquisas, ocupar o primeiro lugar dos países que mais cometem violências 

contra elas.  
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De 2014 a 2016, a capital São Paulo/SP vem liderando o primeiro lugar entre as 

cidades que mais se comete crimes contra os/as LGBTIs, segundo os dados do Grupo Gay 

da Bahia.  

Observando que, como afirmado no relatório do grupo, há uma variação muito alta 

no que se refere às posições das cidades que ocupam os primeiros lugares em termos de 

violência contra as pessoas LGBTIs. 

Outra situação é que tanto para os pesquisadores da TGEU quanto para os 

pesquisadores do Grupo Gay da Bahia, segundo o relatório de 2016 esses resultados 

demonstrariam o mínimo, pois não retratam a realidade da violência contra os / as LGBTIs, 

visto que a maior parte desses casos não são registrados ou, se registrados, muitas vezes 

não são investigados por muitos e diferentes motivos (MOTT, MICHELS, PAULINHO, 

2016).  

Para os pesquisadores, esses motivos vão do descaso público para com os/as 

LGBTIs à falta de uma legislação específica para a imputabilidade desses crimes (MOTT, 

MICHELS, PAULINHO, 2016). Outra questão na dificuldade de apontar dados estatísticos 

com número mais aproximativo do real, seria que muitos homicídios que têm a homofobia 

como motivador da conduta delitiva não são registrados como casos especificamente de 

crime homofóbico e, sim, como homicídio comum.  

Isso demonstra um efeito em cascata, pois não há no Brasil uma lei federal 

especificamente voltada para coibir ou punir os crimes que têm motivação puramente 

homo e transfóbica.  

Segundo Rios (2007b), atualmente, a imputabilidade de crimes com esse tipo de 

motivação, discriminação por orientação sexual ou por identidade de gênero, se apoia em 

alguns princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e, também, 

na promoção do bem-estar de todos e nos Direitos Humanos (ONU, 1948).  

 Outro ponto do efeito cascata supramencionado se refere aos próprios magistrados, 

nem todos eles adotam as perspectivas citadas por Rios (2007b).   

Como afirma Rodrigues (2007, p. 63) o ensino jurídico não está voltado para uma 

real concretização dos direitos humanos, para a conscientização para o social, e nem para 

direitos fundamentais. Sendo assim, as práticas preconceituosas e discriminatórias, 

principalmente em relação à diversidade sexual, são de extrema complexidade, pois estão 

inseridas dentro do conceito de normalidade (RODRIGUES, 2007). Ou seja, estão voltadas 

para as noções da norma e da normalidade (cf. capítulo 2, de 2.5 a 2.5.3). 
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Ainda para Rodrigues (2007, p. 66), o ensino jurídico e a maioria dos juristas não 

levam em consideração a orientação sexual e a identidade de gênero como parte integrante 

e real dos sistemas de direito em nossa sociedade.  Dessa forma, todas as pessoas  LGBTIs, 

acabam ocupando o lugar do não-dito, do silenciamento. E, esse silenciamento, para 

Rodrigues (2007), se deve às concepções de juristas que ainda identificam o sujeito de 

direito a partir de paradigmas heterossexistas.  

O que nos interessa ao descrevermos uma parte do efeito cascata é demonstrar 

como os dispositivos constituem, reconstituem e instituem práticas discursivas. Algumas 

vezes essas práticas são explícitas e, outras, em sua maioria, de forma sub-reptícia.  

Pensar nas múltiplas formas de práticas preconceituosas e discriminatórias nos 

direciona a imaginar como as correlações de força enunciativo-discursivas funcionam 

realmente em efeito cascata na nossa sociedade, em que o efeito de um é a causa do efeito 

de outro, de forma que todos estão interconectados indissociavelmente.  

As violências contra os/as homossexuais percorrem e são percorridas por diversas 

correlações que, em última instância, determinam o poder de morte e o poder de vida sobre 

os corpos e suas sexualidades.  

O próximo item é destinado a descrição do conceito de homofobia. 

 

2.2  Homofobia: diferentes perspectivas conceituais 

 

A homofobia deve ser compreendida para além de uma origem psíquica das fobias 

(BORRILLO, 2010). Ela deve ser entendida como uma forma de dispositivo que 

(re)atualiza, que naturaliza, que normaliza práticas preconceituosas, discriminatórias e a 

violência física ou psicológica contra as pessoas LGBTIs. 

Borrillo (2010) afirma que a homofobia ultrapassa o caráter psíquico intrínseco a 

determinados indivíduos ou grupos, para o autor, ela é institucional, jurídica e social. 

O termo homofobia foi descrito pela primeira vez em 1971, segundo Borrillo (2010, 

p. 10) como “medo expresso por heterossexuais de estarem em presença de 

homossexuais”, porém, vem sofrendo constantes ressignificações e, somente em 1998 que 

o termo homofobia aparece pela primeira vez, segundo Borrillo (2010), em um dicionário 

de língua francesa.  

Para Rios (2006, 2007a, 2007b, 2012a, 2012b), Rodrigues (2007), Borrillo (2010) e 

Rago (2016), a homofobia não deve ser entendida e ser tratada como uma fobia. Ela, a 
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homofobia, desumaniza, inferioriza, exclui, torna anormal o outro, e isso, muitas vezes por 

meio de violência física.  

Ainda para os autores supramencionados, Rios (2006, 2007a, 2007b, 2012a, 

2012b), Rodrigues (2007), Borrillo (2010) e Rago (2016), ela é compartilhada socialmente 

pelo senso comum, porém, nem todas as pessoas refletiriam sobre ela, nem todas a 

debateriam, nem todas a problematizariam, pelo contrário, algumas tentariam banalizá-la a 

associando apenas a interesses específicos dos LGBTIs e a uma certa vitimização deles 

(BORRILLO, 2010 e RIOS, 2007a, 2007b). Essa tentativa de banalização e de 

desqualificação do conceito foi muito recorrente nos enunciados da proposição 122/06 (cf. 

capítulo 6, seção 6.4.3). 

Nesse ponto, a homofobia seria apenas uma ficção para tentar se criar uma casta 

social diferenciada, respaldada juridicamente e acima de todos os outros cidadãos de 

direito e com direito – os heterossexuais – na sociedade. Essa tática de banalização ou de 

inversão do que é realmente a homofobia objetiva naturalizar e normalizar aquilo que não é 

normal e nem natural (BORRILLO, 2010). 

 A noção de homofobia deve ser considerada como mecanismo de diversos 

dispositivos, inserida em correlações de força enunciativo-discursivas e, ainda, deve ser 

considerada como práticas discriminatórias e preconceituosas. Muitas vezes ela é 

disseminada de forma sub-reptícia por discursos que incentivam a essas práticas contra as 

pessoas LGBTIs.  

Deve ser vista e entendida como constituição de diversos saberes que normalizam 

condutas impondo um modelo hegemônico e valorizado de sexualidade pautada pelo 

padrão heterossexista. Para Borrillo (2010), no que se refere ao termo homofobia, ele seria 

insuficiente para dar conta de tantos fenômenos sem uma única ideia, nesse sentido, para 

Borrillo (2010, p. 23): 

Para exprimir a complexidade do fenômeno, de maneira mais satisfatória, 

deveríamos utilizar, em vez de homofobia específica, os seguintes 

termos: “gayfobia”, para a homofobia em relação aos homossexuais 

masculinos, “lesbofobia”, no caso das mulheres homossexuais [...], 

“bifobia”, ao se tratar de bissexuais, ou, ainda, “travestifobia” ou 

“transfobia”, em relação aos travestis ou transexuais que sofrem tal 

hostilidade. Por razões de economia de linguagem, adotamos 

“homofobia” para o conjunto desses fenômenos. 

   

Borrillo (2010) divide a ideia de homofobia em dois tipos específicos: irracional e 

cognitiva. A primeira seria aquela que tem o medo, a aversão, a repulsa e, a segunda estaria 

intrínseca nas relações sociais, por intermédio das práticas enunciativo-discursivas, como, 
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por exemplo, o uso de palavras pejorativas. Quando os dois tipos de homofobia ocorrem 

juntas forma-se a injúria. Para Borrillo (2010, p. 24-25):  

As expressões “veado nojento”, “sapatão sem vergonha” estão longe de 

ser simples palavras lançadas ao vento, mas agressões verbais que deixam 

marcas na consciência, traumas que se inscrevem na memória e no corpo 

(de fato a timidez, o constrangimento e a vergonha são atitudes corporais 

resultantes da hostilidade do mundo exterior). E uma das consequências 

da injúria consiste em modelar a relação com os outros e com o mundo, 

portanto, em modelar a personalidade, a subjetividade e o próprio ser de 

um indivíduo.  

 

A homofobia somente pode ser pensada e analisada dentro de sistemas normativos 

e hierarquizantes das sexualidades. Eles instituem e organizam as práticas sociais em uma 

ordem binária, em uma ordem lógica e em uma ordem natural, balizada pelas diferenças 

sexuais entre os dois sexos. Nessa ordem, o masculino tem sempre a primazia sobre o 

feminino e a heterossexualidade tem primazia sobre a homossexualidade (BORRILLO, 

2010). 

Com esse pensamento, Borrillo (2010) associa a homofobia ao heterossexismo – 

crença em uma supremacia heterossexual – pois o “heterossexismo é para a homofobia 

aquilo que o sexismo é para a misoginia, apesar de esses serem distintos, um não pode ser 

concebido sem o outro” (BORRILLO, 2010, p. 34).  

Destarte, para Borrillo (2010, p. 43-44): 

Os elementos precursores de uma hostilidade contra lésbicas e gays 

emanam da tradição judaico-cristã. Para o pensamento pagão, a 

sexualidade entre pessoas do mesmo sexo era considerada um elemento 

constitutivo, até mesmo, indispensável, da vida do indivíduo (sobretudo, 

masculino). Por sua vez, o cristianismo, ao acentuar a hostilidade da lei 

judaica, começou a situar os atos homossexuais – e, em seguida, as 

pessoas que o cometem – não só fora da Salvação, mas também e, 

sobretudo, à margem da natureza. O cristianismo triunfante transformará 

essa exclusão da natureza no elemento precursor e capital da ideologia 

homofóbica. Mais tarde, se o sodomita é condenado à fogueira, se o 

homossexual é considerado um doente suscetível de ser encarcerado ou 

se o perverso acaba seus dias em um campo de extermínio, é porque 

deixam de participar da natureza humana. A desumanização foi, assim, a 

conditio sine qua non da inferiorização, da segregação e da eliminação 

dos “marginais em matéria de sexo”. Desde os Padres da Igreja até à 

teologia moderna, passando pela Escolástica e pela tradição canônica, as 

fontes do heterossexismo e da homofobia encontram-se, sem qualquer 

dúvida, na concepção sexual do pensamento judaico-cristão. [...] as elites 

judaico-cristãs, assim como as do universo greco-romano, acreditavam na 

superioridade do masculino e na ordem patriarcal que é sua consequência.  

 

A desumanização do outro, a redução do outro a abjeto, a anormal, é o que a 

homofobia faz. 
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 A origem de muitas práticas preconceituosas, discriminatórias e de violência contra 

as pessoas LGBTIs podem ser vinculadas, mas não somente, aos discursos judaico-cristão, 

segundo apontam os estudos de Rios (2006, 2007a, 2007b, 2012a, 2012b) Borrillo (2010), 

Rago (2016) e Foucault (2012b, 2012c, 2012d, 2014). Esses discursos constituíram 

práticas enunciativo-discursivas contra aquilo que consideravam “anormal” para os 

padrões que determinavam. 

A constituição da homofobia, segundo Borrillo (2010), se divide em vários 

processos e percursos históricos, cada qual instituindo um tipo específico de homofobia 

por intermédio de políticas características desses sistemas: 

✓ homofobia clínica: ligada aos saberes e às práticas médicas do século XIX e 

início do XX que buscavam a explicação para a homossexualidade. Para 

Borrillo (2010), a mínima atitude de se tentar explicar ou entender para a 

homossexualidade já é, em si mesma, nessa intencionalidade, uma prática 

racista e homofóbica; 

✓ homofobia antropológica: ligada a uma ideologia diferencialista, baseada no 

evolucionismo, e que tomou força com a teoria da degenerescência. Essa 

vertente da antropologia moderna se baseia em uma evidência antropológica 

na diferença entre os sexos masculino / feminino. Para essa vertente, 

segundo Borrillo (2010, p. 73), a homossexualidade é “não só tolerada, mas 

também reconhecida, com a condição de que ela não elimine a divisão entre 

masculino e feminino”; 

✓ homofobia liberal: ligada às dicotomias privado/público, interior/exterior, 

vida privada/vida pública. É reconhecida por liberal, pois garante o respeito 

à intimidade, desde que seja, literalmente, na intimidade (BORRILLO, 

2010). Nessa visão, a homossexualidade deve ser experenciada nos limites 

do privado, encerradas dentro de casa. Essa perspectiva se pauta na ideia de 

tolerância. Dessa maneira, políticas públicas são aceitáveis, mas não o 

reconhecimento de direitos igualitários (BORRILLO, 2010); 

✓ homofobia burocrática: ligada ao stalinismo e aos saberes médicos do final 

do século XIX e início do XX, por essa perspectiva, a homossexualidade 

deveria ser tratada como fenômeno político que, como o capitalismo 

decadente, desapareceria e daria lugar a uma sociedade saudável pautada 

pelo comunismo (BORRILLO, p. 2010); 
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✓ homofobia paroxística: para Borrillo (2010), é a mais triste da história. 

Ligada ao nazismo que exterminou milhares de homossexuais nos campos 

de concentração da Alemanha, única e exclusivamente por não serem 

reprodutivos sexualmente (BORRILLO, 2010). Borrillo (2010) designará 

esse episódio de holocausto gay. 

  

No próximo segmento traçaremos o que consideramos ser um caminho para 

entendermos como as práticas preconceituosas e as discriminatórias contra os/as LGBTIs 

chegaram aos dias atuais. Tais práticas atravessaram os tempos constituindo, 

reconstituindo e instituindo saberes e, ainda hoje, continuam a tomar as sexualidades como 

domínios discursivos.  

 

2.3  Homofobia: discursivização das condutas  

 

O investimento nos corpos e, consequentemente, nas sexualidades desses, sempre 

foi objeto de atenção e de problematização desde tempos remotos, segundo Foucault 

(2012b, 2012c, 2012d).  

Na Antiguidade Clássica, a preocupação com os corpos era variada, iam de 

prescrições que passavam pelo cuidado de si, por modos de conduta de si e por prescrições 

e chegavam ao uso dos prazeres.  

Essas prescrições, que foram designadas por Foucault (2012c, p. 137) como 

Dietética, Econômica e Erótica, eram as artes da existência e se direcionavam a toda uma 

maneira de: 

Se constituir como sujeito que tem por seu corpo o cuidado justo, 

necessário e suficiente. Cuidado que atravessa a vida cotidiana; que faz 

das atividades maiores ou rotineiras da existência uma questão ao mesmo 

tempo de saúde e de moral; que define entre o corpo e os elementos que o 

envolvem uma estratégia circunstancial; e que, enfim, visa armar o 

próprio indivíduo com uma conduta racional. 

 

 Para os antigos gregos, as artes da existência funcionavam como técnicas de si e 

influenciavam diretamente a vida em sociedade, uma vez que “a virtude individual tem que 

se estruturar como uma cidade”, eram, na realidade, estilizações das condutas 

(FOUCAULT, 2012c, p. 289).  

Resumidamente, segundo Foucault (2012c), a arte Dietética descrevia a relação de 

si com o próprio corpo e com a saúde dele, a arte Econômica descrevia a relação de si com 
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esposa e com a instituição do casamento e a arte Erótica era direcionada à relação de si 

com os rapazes, com a liberdade de si e com a virilidade de si. 

Para Foucault (2012c, 2012d) a Antiguidade Clássica já apontava para uma certa 

regulação das atividades homossexuais. No entanto, essa regulação era pautada por 

discursos prescritivos, ou seja, discursos ainda não normalizadores, pois não eram 

impostos aos indivíduos, mas envolviam muitos procedimentos.  O autor designará esses 

procedimentos de artes da existência, cada um deles com elementos e direcionamentos 

específicos à vida do indivíduo e à conduta dele em sociedade (FOUCAULT, 2012b, 

2012c). 

Os cuidados de si com o uso dos prazeres diziam respeito à masturbação e às 

relações homoafetivas consideradas “desperdício de sêmen”. Para o autor, é na 

Antiguidade Clássica que muitos discursos que seriam reatualizados, que seriam 

transformados e sustentados pela tradição judaico-cristã começam a tomar forma 

(FOUCAULT, 2012c, 2012d).  

Por exemplo, o desperdício do sêmen na forma da masturbação ou nas relações 

homoafetivas já eram sinalizados e problematizados na era clássica. Contudo, não se 

tratava de moralizar as condutas e, sim, de prescrever.  

Nessa direção, alguns enunciados estavam relacionados à medicina e visavam à 

saúde e ao cuidado de si com os excessos em todas as suas formas: na alimentação, na 

prática de esportes, na parte econômica e, lógico, no sexo. Outros enunciados, como os da 

filosofia e os da medicina, visavam à temperança como base desses cuidados de si para 

com o uso dos prazeres e para com a formação moral e ética do próprio sujeito 

(FOUCAULT, 2012c, 2012d).  

Os perigos do desperdício seminal serão amplamente descritos na Antiguidade e 

terão formas de condutas prescritas na arte Dietética. Dentro dessa arte, a masturbação e o 

sexo, em excesso, com pessoas do mesmo sexo ou com pessoas do sexo oposto, poderia 

levar o corpo à falência comprometendo a geração de filhos perfeitos e úteis à economia da 

Pólis (FOUCAULT, 2012c, 2012d).  

Nesse sentido, Foucault (2012c) irá opor três categorias que tomaram os corpos 

como domínio discursivo: o paganismo, o cristianismo e a moral sexual. Estes seriam 

pontos históricos para a formação e transformação de práticas que problematizaram a 

sexualidade (FOUCAULT, 2012c).  

Essas três categorias, segundo Foucault (2012c), marcam os discursos de 

investimento nas sexualidades. Contudo, apesar de se iniciarem na Antiguidade, tinham 
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objetivos completamente opostos, mas nem por isso, dissociados. Um exemplo desses 

objetivos opostos seria a preocupação com a masturbação e com o sexo entre pessoas do 

mesmo sexo, para os antigos gregos não era uma preocupação moral com os atos em si.  

Contudo, essa preocupação irá ser (re)constituída e reconfigurada pelo poder 

pastoral dos séculos seguintes e, pelos saberes médicos, entre os séculos XVII e XX. O 

poder pastoral e os saberes médicos tomaram o sexo e as sexualidades como domínios 

discursivos e os associaram aos pecados da carne, às patologias e, finalmente, às 

anormalidades. Borrillo (2010) considera tais categorias, doutrina judaico-cristã e saberes 

médicos, como fundadoras das hostilidades contra os homossexuais.  

Tanto Borrillo (2010) quanto Foucault (2012c, 2012d) descrevem o amor entre as 

pessoas do mesmo sexo no mundo greco-romano de maneira positiva e normal, com 

função de iniciação e de preparação dos rapazes -filhos de homens livres- para a vida 

conjugal e política da Pólis.  

Na Grécia Antiga, segundo Borrillo (2010, p. 45) o termo pederastia implicava em 

uma “afeição espiritual e sensual de um homem adulto por um menino”. Porém, tanto 

Borrillo (2010) quanto Foucault (2012c) observam a existência de um certo limiar de idade 

e de um status para serem exercidas as relações homossexuais.  

No entanto, esse limiar não era uma problematização moral, mas, para nós, já seria 

um indício de formação de discursos “moralizantes” das condutas sexuais, e, com isso, 

apontaria para uma possível constituição das práticas preconceituosas e discriminatórias 

que mais tarde começariam a ser formadas.  

Foucault (2012d) assinalará que as relações homossexuais existiam, mas elas 

estavam sujeitas às coerções sociais da época, às ritualizações que fixavam os papéis e 

impunham regras ao erasta (amante) e ao erômeno (objeto de amor e atenção pedagógica 

do erasta). Assim, as ritualizações dentro das relações entre os homens e os rapazes, para 

Foucault (2012d, p. 245): 

Definem todo um conjunto de condutas oportunas e convenientes 

fazendo, assim, dessa relação, um domínio cultural e moralmente 

sobrecarregado; essas práticas [...] definem o comportamento mútuo de 

estratégias que os dois parceiros devem observar para dar as suas relações 

uma forma “bela”, estética e moralmente válida. Elas fixam o papel do 

erasta e o do erômeno. O primeiro tem a posição da iniciativa, ele 

persegue, o que lhe dá direitos e obrigações: ele tem que mostrar seu 

ardor, e também tem que moderá-lo; ele dá presentes ao amado; presta 

serviços; tem funções a exercer com relação ao amado; e tudo isso o 

habilita a esperar a justa recompensa; o outro, o que é amado e cortejado, 

deve evitar ceder com muita facilidade; deve também evitar aceitar 

demasiadas honras diferentes, conceder seus favores às cegas e por 
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interesse, sem pôr à prova o valor de seu parceiro. Ora, essa prática de 

corte mostra por si mesma que a relação sexual entre homem e rapaz “não 

era sem problemas”; devia ser acompanhada por convenções, regras de 

comportamentos [...]. Isto quer dizer que esse gênero de relações, que era 

perfeitamente admitido, não era indiferente. Todas essas preocupações 

mostram bem que as relações de prazer entre homens e adolescentes já 

constituíam, na sociedade, um elemento delicado e um ponto tão 

nevrálgico que não se podia deixar de preocupar-se com a conduta de uns 

e de outros.  

 

Por conseguinte, haveria fronteiras entre as relações que eram aceitas e as relações 

que não eram, como o limite de idade dos parceiros para estarem e desempenharem essas 

relações, os status dos parceiros que deveriam ser homens livres e o modo como esses 

rapazes agiam e se portavam dentro dessas relações  

Isso evidenciaria que mesmo na Antiguidade Clássica as relações sexuais entre 

pessoas do mesmo sexo não eram totalmente livres. A diferença estava na problematização 

dessas relações, pois elas não se baseavam na moral, não se baseavam no corpo ou no ato 

sexual em si. O que se questionava e o que se tentava equilibrar era o excesso do ato 

sexual.  

Confirmando os estudos de Foucault (2012b, 2012c, 2012d), Borrillo (2010) 

descreve que mesmo havendo a pederastia na Grécia antiga, o homem deveria se casar, 

deveria constituir família e zelar não só pelos interesses econômicos da família e da cidade, 

mas, sobretudo, pela descendência futura.  

Para Borrillo (2010) somente a bissexualidade ativa era bem vista e aceita entre os 

gregos. Tanto Foucault (2012c, 2012d) quanto Borrillo (2010) defendem que somente a 

virilidade, o indivíduo ativo na relação homossexual gozava de prerrogativas e de prestígio 

social e, somente, até determinada idade.  

Todavia, Borrillo (2010) não considera a já existência de discursos e práticas 

preconceituosas e discriminatórias contra os homossexuais na Grécia Antiga, apesar de 

apontar algumas restrições de condutas sexuais para as relações homoafetivas. 

A questão maior é que a passividade, a ideia de ser passivo em uma relação sexual, 

não tinha a ver com uma conduta imoral ou anormal, tinha a ver com os aspectos políticos 

das cidades. Na realidade, todas as questões referentes às sexualidades, às condutas 

sexuais, independentemente de serem heterossexuais ou homossexuais, giravam em torno 

dos benefícios para a Pólis (FOUCAULT, 2012c, 2012d).  

Para ser um bom cidadão, um bom político, um bom homem de negócios ou um 

bom administrador, o homem tinha que ser temperante e essa temperança somente seria 



85 

 

 

obtida por aqueles que soubessem dosar o uso dos prazeres, entendessem e praticassem o 

cuidado de si (FOUCAULT, 2012c, 2012d).  O homem que preenchesse esses quesitos, 

com certeza, seria um homem útil aos interesses da cidade, principalmente aos econômicos 

e éticos.  

Um homem útil aos interesses da Pólis seria aquele que conduzisse a si mesmo de 

maneira equilibrada, pois, ao atingir a temperança, ele alcançaria os valores éticos e morais 

que são necessários à vida em sociedade. Esse objetivo estava ligado a tudo e, não 

somente, às condutas dentro das relações homossexuais (FOUCAULT, 2012c, 2012d).  

Para os gregos antigos as atividades com o cuidado de si e o uso dos prazeres 

visavam à formação dos jovens. As atividades com o cuidado de si objetivavam uma 

estética da existência e não uma sujeição dos indivíduos às normas e às condutas 

normalizantes (FOUCAULT, 2012c, 2012d).  

Os antigos gregos prescreviam - segundo Foucault (2012b, 2012c, 2012d), Rago 

(2016) e Borrillo (2010) - mas não normatizavam a sociedade. O homem ideal para a 

cidade seria o indivíduo equilibrado, seria aquele que não se deixa dominar pelos próprios 

instintos, que não fosse escravo de si mesmo, das paixões e dos excessos.  

Os gregos propunham, segundo Foucault (2012c, p. 29), por intermédio de diversos 

textos descritivos de cunho filosófico “estilos de moderação ou de rigor”, sendo essas 

propostas pensadas e direcionadas, segundo o autor (FOUCAULT, 2012b, p. 30-31): 

À uma moral de homens: uma moral pensada, escrita ensinada por 

homens e endereçadas a homens, evidentemente livres. 

Consequentemente, moral viril [...] ela não tenta definir um campo de 

conduta e um domínio de regras válidas para os dois sexos; ela é uma 

elaboração da conduta masculina, feita do ponto de vista dos homens, 

para dar forma as suas condutas.  

 

Por isso, mas não somente, os antigos gregos valorizavam dentro das relações 

sexuais a virilidade e a forma ativa nas relações, pois, segundo Borrillo (2010, p. 47): “As 

dicotomias “macho/fêmea”, “ativo/passivo” definiam papéis sociais, o acesso ao poder e a 

posição de cada indivíduo segundo seu gênero e sua classe”, não havendo a questão 

moralizante das condutas sexuais.  

No concernente às práticas enunciativo-discursivas que vêm sustentando 

homofobias, Borrillo (2010) argumenta que, na atualidade, apesar de ter havido uma 

renovação no discurso da doutrina católica, ela continua a ter a mesma ideologia 

essencialista e Escolástica. A doutrina católica se fundamenta na divisão criacionista de 
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que a vontade divina fez macho e fêmea e qualquer alteração nessa lógica será uma 

distorção à ordem divina e natural (BORRILLO, 2010). 

No capítulo 6, nas análises dos corpora, vamos demonstrar que para alguns 

enunciados nos pronunciamentos da proposição 122/06 a homofobia é um conceito 

inventado. Uma ficção para a produção e a constituição de um determinado étos 

vitimológico ou, ainda, para a indução de empatias. Assim, esse conceito teria sido adotado 

para hipervalorizar as consequências de práticas preconceituosas e discriminatórias contra 

os/as LGBTIs.  

Não há como negar que, como qualquer outra designação, a homofobia se tornou 

domínio discursivo de muitos saberes, como o jurídico, o sociológico, o antropológico, o 

histórico, o psicológico, o psiquiátrico e, outros tantos, inclusive, o saber dos estudos de 

linguagem.  

Sendo assim, é evidente que há uma constante luta entre vários domínios 

discursivos para a constituí-la. Porém, independentemente dos saberes e dispositivos nela 

investidos, a prática homofóbica – preconceitos e discriminações, que se materializam de 

várias maneiras contra as pessoas LGBTIs são reais. A homofobia desumaniza, inferioriza, 

exclui, torna anormal o outro. 

Na próxima seção, discorreremos sobre como o conceito de homofobia é tratado 

dentro do campo discursivo dos direitos humanos e como eles têm influenciado o 

enfrentamento às práticas preconceituosas e discriminatórias. 

 

2.4  Homofobia: visão dos Direitos Humanos 

 

Em primeiro lugar, há de se definir o que é preconceito e o que é discriminação. 

Para Rios (2006, 2007a, 2007b, 2012a, 2012b), a definição de tais conceitos é de 

fundamental importância, pois é por intermédio deles que poderemos entender a 

complexidade do fenômeno da homofobia. E, do mesmo modo, a verdadeira essência 

jurídica que é aquela voltada para a conscientização para o social (RODRIGUES, 2007) e 

para os direitos fundamentais inseridos no campo e nos espaços discursivos38 dos Direitos 

Humanos (ONU, 1948). Então, para Rios (2007b, p. 27): 

                                                 
38 Frisamos que os estudos de Roger Raupp Rios (2006, 2007a, 2007b, 2012a, 2012b) são oriundos da área 

do Direito. Assumimos esses estudos pelo viés da Análise do Discurso de base enunciativa e pela visão 

foucaultiana que considera a linguagem inseparável das instituições em que estão/foram constituídas, 

considerando, igualmente, as correlações de força enunciativo-discursivas que, por intermédio de dispositivos 
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Por preconceito, designam-se as percepções mentais negativas em face de 

indivíduos e de grupos socialmente inferiorizados, bem como as 

representações sociais conectadas a tais percepções. Já o termo 

discriminação designa a materialização, no plano concreto das relações 

sociais, de arbitrárias, comissivas ou omissivas, relacionadas ao 

preconceito, que produzem violação de direitos dos indivíduos e dos 

grupos. O primeiro termo é utilizado largamente nos estudos acadêmicos, 

principalmente na psicologia e muitas vezes nas ciências sociais; o 

segundo, mais difundido no vocabulário jurídico.  

 

Rios (2007a, 2007b) afirma que, para se compreender os percursos da 

discriminação e do preconceito, é necessário compreender e diferenciar as noções que mais 

os geram: homofobia, racismo, sexismo e antissemitismo. Estes seriam os pontos de maior 

demanda para debates públicos, lutas políticas e sociais. Na atualidade, segundo autores 

como Rios (2007a, 2007b), Borrillo (2010) e Rodrigues (2007), uma real ação e políticas 

públicas de enfrentamento às práticas preconceituosas e discriminatórias têm que ser 

constituídas e estarem inseridas dentro dos campos discursivos39 dos Direitos Humanos. E, 

em especial, dentro do espaço discursivo do direito da antidiscriminação. 

Entre todos os tipos de preconceito e de discriminação, para Rios (2006, 2007a, 

2007b), a homofobia é a que menor atenção do olhar institucional, público e social, recebe. 

Isso seria comprovado pela pouca produção bibliográfica e políticas públicas efetivas que 

têm a homofobia como objeto de estudo (RIOS, 2006, 2007a, 2007b).  

Em vista disso, Rios (2006, 2007a) a define como um fenômeno único, diferente de 

qualquer outro tipo de preconceito e de discriminação, tais como o antissemitismo, o 

racismo e o sexismo. Esses tipos de preconceito, segundo Rios (2006, 2007a), existiria 

todo um aporte de apoio ao entendimento e ao enfrentamento às práticas preconceituosas e 

discriminatórias que os envolvem.  

Desde a descoberta da causa de determinada prática às consequências que elas 

resultam. Logo, é possível fazer um mapeamento deles, que, em âmbito social, determinam 

ações para que tal prática termine. Por conseguinte, para Rios (2007a, p. 20):  

As tentativas de superação do preconceito e da discriminação estruturam-

se a partir da premissa da descoberta dos processos de geração do 

preconceito e do enfrentamento aos respectivos atos de discriminação. 

Tanto do ponto de vista das ciências sociais e psicológicas, quanto do 

direito. Cuida-se de identificar as circunstâncias concretas que, diante da 

dinâmica própria do fenômeno discriminatório, desencadeiam a 

discriminação. [...] Deste ponto de vista, antissemitismo, racismos e 

sexismo, podem ser superados ou, ao menos, atenuados, na medida em 

                                                                                                                                                    
(re)constituem e instituem saber. Por isso, apreendemos o Direito delimitando-o em campos e espaços 

discursivos.  
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que a conjugação de iniciativas centradas no indivíduo 

(autoconhecimento e abertura para o outro), medidas voltadas para a 

coletividade (políticas públicas, especialmente, as educacionais) 

conjugadas com as respostas jurídicas de cunho reparatório e promotor da 

diversidade (repressão de atos discriminatórios e incentivo a medidas 

reparatórias e positivas), tenha condições de implementação e 

funcionamento.  

 

Percebe-se que o caminho para o enfrentamento a essas práticas passa por uma 

verdadeira (re)constituição dos saberes, abrangendo correlações de força enunciativo-

discursivas e dispositivos específicos a elas. Observa-se que não se trata única e 

exclusivamente de legislar e instituir leis, punir ou levar indivíduos para a prisão.  

Trata-se de uma reorganização de saberes que visam uma verdadeira educação 

heterotópica40. A parte jurídica, por esse prisma, seria o último passo e, ainda assim, não 

como punição. Todo um trabalho de conscientização e educação para as diversidades 

embasam o espaço discursivo dessa abordagem jurídica. 

Borrillo (2010), assim como Rios (2007a), fala da ineficácia de ações jurídicas e de 

leis se elas não forem acompanhadas por um trabalho amplamente pedagógico, que 

passaria primeiramente pela família. Visto que muitos homossexuais têm como primeira 

reação homofóbica, em alguns casos, a rejeição dos próprios familiares que os consideram 

“anormais”.  

O dispositivo legal, tanto para Borrillo (2010) quanto para Rios (2006, 2007a, 

2007b), poderia apenas mediar uma mudança de atitude social no que se refere à imagem 

dos/das homossexuais e da homossexualidade. No entanto, desde que acompanhadas por 

inúmeros processos de conscientização para o outro.  

Margareth Rago (2016) problematiza a questão das leis vigentes em sociedade 

aludindo à punição, como a Lei Maria da Penha41 (BRASIL, 2006). Para a autora, seria um 

                                                 
40Usamos o termo “heterotópica” em um sentido ampliado do original constituído por Foucault (2005), 

porque a heterotopia diz respeito a constituição de espaços outros daqueles habituais em nossa sociedade. 

Foucault (2005), ao falar em heterotopia, se referia a espaços sociais, que têm a possibilidade de transgredir 

os espaços já normatizados e institucionalizados. Nesse sentido, nesta pesquisa buscamos e propomos 

pensarmos os discursos e os constituir por intermédio de outros caminhos enunciativo-discursivos diferentes 

daqueles em que eles foram constituídos, como, por exemplo, os enunciados do Projeto de Lei 122/06. Nosso 

desafio é poder apreendê-los heterotopicamente, isto é, desenvolvendo outras formas de análises conceituais 

e articulatórias (cf. capítulo 5, seções 5.2 e 5.3). 
41 Designação dada à Lei nº 11.340/2006 (BRASIL, 2006) que criou mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra à mulher. Tendo recebido esse nome, Maria da Penha, em homenagem à Maria 

da Penha Maia Fernandes, farmacêutica e bioquímica, que fora vítima de violência doméstica do marido, por 

23 anos, que tentou assassiná-la duas vezes, a primeira por tiro de arma de fogo e, a segunda por eletrocussão 

e afogamento. Maria da Penha ficou paraplégica por conta do tiro na primeira tentativa, mas somente 

denunciou o marido quando da segunda tentativa de assassinato.  
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paradoxo para aqueles que adotam o pensamento foucaultiano apoiar leis que ampliam 

punições e repressões.  

Porém, cita a impossibilidade de não reconhecer que tais leis, como o caso da Lei 

Maria da Penha, dentro do feminicídio são formas de enfrentamento às práticas de 

violência contra as mulheres. Para a autora, a lei é necessária, apesar de ela acreditar que 

prisão não é a solução. Então, declara Rago (2016, p. 34): 

É claro que eu não quero que não aconteça nada com um cara que degola 

a mulher porque ela é mulher. Mas também sei que não é a prisão que vai 

resolver a questão, não acho que estupros vão deixar de existir porque 

homens vão ser presos. Nós sabemos que os homicídios não acabam 

porque as pessoas são presas. Como o feminismo pode enfrentar a 

violência de gênero? Isso é um problema que tem que ser pensado. A Lei 

Maria da Penha é uma conquista? É. Mas e aí? Nós também sabemos 

com Foucault e com a nossa experiência que, mesmo que uma pessoa vá 

para a prisão, ela vai sair muito pior do que entrou. A prisão não é a 

solução. Agora, como é que a gente enfrenta a violência de gênero? Eu 

não sei. 

 

Para Rago (2016), há de se pensar em outras formas de subjetivação. Uma delas 

seria a construção de diálogos entre homens e mulheres, formação de grupos de reflexão e 

de conscientização para o Outro, de internalização do outro em mim mesmo. E isso passa, 

não única, mas fundamentalmente pela escola. Por uma educação para as diversidades em 

todos os sentidos.  

Nessa continuidade de pensamento, Rodrigues (2007, p. 68) aponta algumas 

estratégias no enfrentamento às violações de direito: “luta política realizada pelas 

Organizações Não Governamentais, ações judiciais visando o reconhecimento de direitos, 

elaboração de uma legislação protetiva de direitos, e uma reformulação da educação”. Para 

isso, os saberes em que estão baseados o ensino tradicional do direito, teriam que ser 

desconstituídos e reconstituídos, já que, para Rodrigues (2007, p. 65): 

Um ensino que foi largamente praticado no Brasil e que concebe o 

Direito como instrumento de conservação e contenção social e não como 

instrumento de transformação social. Nesse contexto, formam-se agentes 

jurídicos com perfil conservador, que tem implicado a reprodução de 

estruturas e categorias jurídicas e tradicionais, inviabilizando a tarefa de 

construção do pensamento jurídico à luz de novos paradigmas e novas 

interpretações. Ensina-se um direito que busca omitir e encobrir as 

diferenças sociais, econômicas, políticas e culturais existentes. Nessa 

perspectiva, legitima-se, por meio de normas e de procedimentos formais, 

embasados teoricamente na igualdade e na liberdade, a existência de uma 

sociedade real, desigual e autoritária. 
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Por isso é necessário romper com o ensino tradicional do direito e com o sujeito 

desse – abstrato, tradicional – heterossexual. Para Rodrigues (2007), educar para a 

diversidade significa uma completa reorganização do sistema jurídico no Brasil.  

Ter a consciência de que determinadas mudanças se iniciam por nós mesmos, ou 

seja, pela constituição ou instituição de saberes outros, por outros espaços que podemos e 

devemos constituir, é de fundamental importância. Para que se alcance, dessa maneira, 

saberes heterotópicos que possibilitem concretizar a quebra de padrões, a perpetuação dos 

saberes e dos dispositivos político-jurídico-sociais que os mantêm.  

Propor mudanças e, mais que isso, efetivá-las, já é uma forma de constituição de 

espaços outros enunciativo-discursivos heterotópicos. O que Rodrigues sugere, já é uma 

possibilidade de entrada para as heterotopias, para espaços outros de saber e, 

evidentemente, de poder. 

Todos esses pontos elencados por Rios (2006, 2007a, 2007b), Borrillo (2010), 

Rodrigues (2007) e Rago (2016) têm em comum a escola como parte fundamental das 

transformações sociais. É inegável a importância da escola para a constituição de outros 

saberes. Se o espaço escolar é altamente institucionalizado, pois é um espaço em que há a 

atuação de múltiplas correlações de força enunciativo-discursivas e de dispositivos 

específicos, ele é, igualmente, um espaço de contracondutas. Para Foucault (2004, p. 43-

44): 

A doutrina realiza uma dupla sujeição: dos sujeitos que falam aos 

discursos e dos discursos ao grupo, ao menos virtual, dos indivíduos que 

falam. Enfim, em escala muito mais ampla, é preciso reconhecer grandes 

planos no que poderíamos denominar a apropriação social dos discursos. 

Sabe-se que a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao 

qual todo o indivíduo, em uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a 

qualquer tipo de discurso, segue, em sua distribuição, no que permite e no 

que impede, as linhas que estão marcadas pela distância, pelas oposições 

e lutas sociais. Todo sistema de educação é uma maneira política de 

manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os 

poderes que eles trazem consigo. [...] O que é afinal um sistema de ensino 

senão uma ritualização da palavra; senão uma qualificação e uma fixação 

dos papéis para os sujeitos que falam; senão a constituição de um grupo 

doutrinário ao menos difuso; senão uma distribuição e uma apropriação 

do discurso com seus poderes e seus saberes? 

 

 Nesse sentido, a escola é, ao mesmo tempo, uma possibilidade de contracondutas, 

pois se esse espaço, como instituição, é mantedor, reprodutor e produtor de saberes e 

poder, ele pode ser um espaço heterotópico de constituição de outros saberes igualmente.  
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Por conseguinte, a escola, como campo e espaço discursivo, é uma possibilidade de 

contracondutas e de resistência. É a possibilidade de ressignificar práticas enunciativo-

discursivas arcaicas que perpetuam preconceitos e discriminações.  

A heterotopia objetiva esses novos posicionamentos, essas novas constituições 

enunciativo-discursivas dos saberes. E, o início para tal, se faz pela educação, dentro dos 

diversos campos discursivos das áreas de ensino, dentro, mas não somente, dos espaços 

discursivos escolares. 

A próxima subseção versará sobre como designações específicas foram 

fundamentais para a constituição dos saberes sobre as sexualidades. Estes somente foram 

possíveis mediante correlações de força enunciativo-discursivas entre a formação dos 

saberes médico-judiciário. Essa imbricação resultou no binarismo normal/anormal.  

Desse modo, abordaremos como determinadas designações foram constituídas, 

reconstituídas e instituídas e instauraram os saberes, os poderes e os discursos de verdade. 

E, ainda, como tais discursos constituíram práticas discursivas que normalizaram as 

condutas e as sexualidades e constituíram a ideia de norma, de normal, do anormal e da 

anormalidade. 

O subitem seguinte abordará o curso ministrado por Michel Foucault no Collège de 

France, entre os anos de 1974 e 1975, intitulados “Os Anormais”. Neste, o autor demonstra 

como determinadas designações foram constituídas por diversos dispositivos que 

instauraram saberes, poderes e discursos de verdade. Abordaremos, igualmente, alguns 

pontos da História da Sexualidade (2012b, 2012c, 2012d) que embasam a constituição 

desta pesquisa. 

 

2.5  De corpo penitente a corpo confessional 

 

Para Foucault (2012b), a história da sexualidade é necessariamente a história dos 

discursos que a constituíram por correlações de força e de saberes de diversos campos e 

espaços discursivos, entre eles, o religioso, o médico-legal e o familiar. 

Foi com uma antiga prática do século VI que o investimento nos corpos começa a 

se constituir como domínio discursivo, como uma tecnologia da alma e do corpo, mais 

especificamente, das sexualidades. Esse investimento nas sexualidades delineia-se pela 

prática da penitência. Esta, aparentemente simples, mas que, na realidade, marcaria o início 

de uma prática secular que a Igreja iria aperfeiçoar, fazendo-a funcionar como um 

dispositivo de constituição de verdade com efeitos duradouros, normalizadores e 
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moralizantes. Portanto, a prática da penitência nos séculos seguintes, XII ao XVIII, seria 

um dos principais dispositivos das condutas sexuais para o poder pastoral.  

A penitência fora instaurada pelo poder eclesiástico no cristianismo primitivo42, que 

objetivava, inicialmente, segundo Foucault (2014, p. 146), “o enunciar do erro”. E este 

poderia ser feito de duas maneiras: inicialmente, sob a designação de penitência voluntária, 

que no século VI, se desdobrará em penitência tarifada (FOUCAULT, 2014).  

De forma geral, a penitência era voluntária, não havendo a obrigação de fazê-la, por 

isso, naquele momento, ainda não poderia ser classificada como confissão, era uma 

ritualização feita em público no máximo (FOUCAULT, 2014). Quando há a passagem da 

penitência voluntária para a tarifada é que se constitui uma obrigatoriedade de enunciar o 

erro, mas ainda não seria a confissão. Nos séculos IX, X e XI, segundo Foucault (2014), se 

inicia a confissão entre os leigos. Contudo, será somente no século XII que a Igreja 

retomará a antiga prática do revelar-se43 como prática contínua e obrigatória e como um 

domínio discursivo das condutas e das sexualidades. Já nos séculos posteriores, a Igreja 

insere as técnicas de exame da consciência, que para Foucault (2014, p. 150) seria: 

O que vai garantir a exaustividade é o que o padre vai controlar 

pessoalmente o que o fiel diz: ele vai pressioná-lo, vai questioná-lo, vai 

precisar sua revelação [...]. Vemos formar-se nessa época (séculos XII-

XIII) um sistema de interrogação codificado segundo os mandamentos de 

Deus, segundo os sete pecados capitais, segundo, eventualmente, pouco 

mais tarde os mandamentos da Igreja. 

 

O que Foucault (2014) demonstra é que, com a penitência como dispositivo do 

poder eclesiástico nos séculos XII e XIII, o poder pastoral terá início. Este fica centrado na 

figura do padre que, naquele momento, assume a responsabilidade da absolvição e se torna 

o intermediário entre Deus e os homens na terra.  

A prática do exame é um autoexame de consciência e uma técnica como a da 

confissão, para Foucault (2014, p. 151-152), é nesse momento que: 

Forma-se assim, em torno da revelação, como peça central da penitência, 

todo um mecanismo em que o poder e o saber do padre e da Igreja estão 

implicados. É essa economia central e geral da penitência, tal como é 

estabelecida em meados da Idade Média e tal como funciona ainda hoje. 

[...] Em torno do privilégio da absolvição, começa a proliferar o que 

poderíamos chamar de direito de exame. [...] No momento em que os 

estados estavam se colocando o problema técnico do poder a exercer 

sobre os corpos e dos meios pelos quais seria efetivamente possível pôr 

                                                 
42Cristianismo primitivo é nome que se dá a uma parte da história do Cristianismo que se inicia no século I 

d.C. chegando à parte do século IV d.C. Recobre, aproximadamente, três séculos I, II, III e parte do século 

IV. (REVISTA JESUSHISTÓRICO, Rio de Janeiro, ano IV, vol. 6, 2011). 
43 O revelar-se, segundo Foucault (2014), era o enunciar do erro pelo penitente ao padre em uma espécie de 

exame de consciência.  
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em prática o poder sobre os corpos. A Igreja, de seu lado, elaborava uma 

técnica do governo das almas, que é a pastoral. 

 

O colocar do sexo em discurso, o investimento do corpo, das sexualidades, a 

inserção do desejo, só foram possíveis mediante a técnica do exame e da confissão 

constituídas pela pastoral cristã.  

Se anteriormente o exame e a confissão visavam a alma do penitente, agora, com a 

inserção do desejo e do prazer, o corpo se torna domínio discursivo e a confissão uma 

espécie de fisiologia moral da carne (FOUCAULT, 2012b).  

Tal fisiologia institui um código moral e normalizante das condutas sexuais e do 

uso dos prazeres. Se na Antiguidade Clássica o paganismo descrevia as formas de 

condutas, inclusive as sexuais, agora, o exame e a confissão as prescrevem e moralizam. 

Dessa forma, para Foucault (2012b, p. 25-27): 

Uma dupla evolução tende a fazer, da carne, a origem de todos os 

pecados e deslocar o momento mais importante do ato em si para a 

inquietação do desejo, tão difícil de perceber e formular; pois é um mal 

que atinge o homem e sob as mais secretas formas. [...] A pastoral cristã 

inscreveu, como dever fundamental, a tarefa de fazer passar tudo que se 

relaciona com o sexo pelo crivo intermediário da palavra. 

 

O novo exame da carne, diz Foucault (2012b), agora incluirá o contato consigo 

mesmo como uma forma de luxúria e fonte primeira de todos os pecados. Segundo 

Foucault (2012b, p. 26), a partir do século XVII a “pastoral cristã inscreveu, como dever 

fundamental, a tarefa de fazer passar tudo o que se relacionava com o sexo pelo crivo 

interminável da palavra”. Para o autor, no entanto, essa prática de um projeto de uma 

“colocação do sexo em discurso” já era exercida nas tradições ascéticas e monásticas. No 

entanto, o século XVII a coloca como uma espécie de regra direcionada a todos, mas 

“aplicada a uma elite mínima” (FOUCAULT, 2012b, p. 26). 

O masturbador, uma das figuras formadoras do monstro moral – embrião do 

anormal, começa a ser designativamente marcado, assimilado e inserido nos campos 

discursivos religiosos e passa a ocupar o lugar do pecador, o que vai ser contra a natureza. 

O ato da masturbação e o masturbador começam a constituir no final do século XVIII e 

parte do século XIX o que, posteriormente, terá designação de anormal, de anormalidade e 

do anormal.  

Se na Grécia antiga a masturbação era vista como um desperdício seminal, seja na 

forma da masturbação ou nas relações homoafetivas, as prescrições na época grega, no 

entanto, não objetivavam moralizar e normatizar o ato em si (cf. capítulo 2, seção 2.3). 
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Elas visavam à saúde e tinham na temperança a base desses cuidados para o uso dos 

prazeres. Contudo, o binarismo masturbador/pecador toma forma dentro da fisiologia 

moral da carne e é uma das primeiras formas estabelecidas de se tomar os corpos e as 

sexualidades como domínios discursivos (FOUCAULT, 2012b).  

Dessa maneira, os saberes, as correlações de força enunciativo-discursivas dão 

início ao que Foucault (2012b, 2012c, 2012d) designou como o dispositivo de sexualidade. 

Para Foucault (2012b, p. 116-117), a sexualidade é: 

O nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não há realidade 

subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da 

superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, 

a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos 

controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo 

algumas grandes estratégias de saber e poder. 

 

Dentro desse dispositivo, além da masturbação, o sexo, como domínio discursivo 

da pastoral cristã, será alvo de diversos mecanismos de controle. Estes disseminariam a 

ideia do sexo, segundo Foucault (2012b, p. 65), apenas como “um mínimo biológico”, isto 

é, “órgão – instinto – finalidade”.  

E isso, esse mínimo, acabaria por intensificar as perseguições, já seculares, contra 

as sexualidades que não tinham a finalidade da reprodução. Para Foucault (2012, p. 10): 

“O que não é regulado para a geração ou por ela transfigurado não possui eira, nem beira, 

nem lei. Nem verbo também. É ao mesmo tempo expulso, negado, reduzido ao silêncio. 

Não somente não existe, como não deve existir [...] sejam atos ou palavras”. 

Na próxima seção discorreremos sobre as correlações de força enunciativo-

discursivas entre o poder eclesiástico e os saberes médicos emergentes sobre o corpo. 

 

2.5.1  De fisiologia moral da carne à carne convulsiva 

 

O investimento nos corpos e nas sexualidades pela pastoral cristã já estava 

complemente constituído XVII. A prática do exame, como dispositivo de controle, já se 

estabelecera e fixara as formas de condutas moralizantes para as sexualidades. Nesse 

sentido assevera Foucault (2012, p.175): “A carne é o que se nomeia, a carne é aquilo de 

que se fala, a carne é o que se diz. A sexualidade é essencialmente no século XVII (e ainda 

nos séculos XVIII e XIX) o que se confessa, não o que se faz”.  
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É por essa época que os saberes médicos apreendem o que a pastoral cristã, ou seja, 

a Igreja, constituiu como possessão por intermédio de vários mecanismos – exame, 

confissão, e, agora, o exorcismo.  

A possessão, o corpo possuído pelo mal, a carne convulsiva, será capturada pelos 

saberes médicos. A carne convulsiva será patologizada pela psiquiatria e se tornará objeto 

de saber.  

É diante dessa prática discursiva do poder eclesiástico, como a do exorcismo, que a 

medicina e a psiquiatria irão correlacionar saberes. A convulsão, até então, saber da Igreja, 

será recodificada como patologia do sistema nervoso pela medicina. Os corpos dos 

possuídos agora se tornam objeto para constituição de saberes médicos. Então, para 

Foucault (2014, p. 191-193): 

O que a pastoral cristã organizou como carne está se tornando, no século 

XVIII, um objeto médico. É por aí, anexando essa carne que lhe é, no 

fundo proposta, pela própria Igreja a partir desse fenômeno da convulsão, 

que a medicina irá se firmar, e pela primeira vez, na ordem da 

sexualidade. [...] O sistema nervoso, a análise do sistema nervoso [...] 

tudo isso é uma maneira de recodificar em termos médicos esse domínio 

de objetos que a prática da penitência, desde o século XVI, havia isolado 

e constituído. [...] A psiquiatria passou [...] de uma análise da doença 

mental como delírio, à análise da anomalia como distúrbio do instinto. 

 

Não fora somente a carne convulsiva que os saberes médicos tomaram por objeto 

de saber. A masturbação, igualmente, se constituirá como objeto de saber da medicina.  

Assim, é no século XVIII que a masturbação se tornou domínio discursivo para a 

família e para a medicina; adquirindo forma de campanha contra o mal de todos os males a 

ser erradicado da sociedade (FOUCAULT, 2012b, 2012c, 2012d, 2014).  

Mais uma vez haverá o investimento nos corpos e nas sexualidades, no entanto, o 

corpo a se tornar objeto agora é a criança. O corpo da criança será capturado por diversos 

dispositivos de controle: pela família, pela pastoral e pelos saberes médicos.  

E são esses investimentos nos corpos e nas sexualidades que trataremos na seção 

seguinte, porém, com a inserção de outras correlações discursivo-enunciativas nas 

constituições dos saberes. A imbricação entre os saberes médicos e os saberes jurídicos que 

resultaram nas ideias de normal, de anormal, do anormal, de anormalidade e estabeleceram 

a norma. 

 

2.5.2 Do monstro humano-moral ao anormal 
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O conceito de normal, de anormal, de anormalidade e do anormal somente se 

tornaram possíveis com a emergência de saberes médicos correlacionados aos saberes 

jurídicos. A partir de uma prática efetivamente discursiva e correlacional entre campos e 

espaços discursivos e de saberes distintos, especificamente os saberes da psiquiatria e os do 

direito penal que, ao se retroalimentarem, possibilitaram a constituição de normas e de 

normalizações. 

Falar do monstro-humano e da noção de anormal é falar da história da psiquiatria e 

do direito penal. De uma imbricação das práticas e dos saberes médicos no campo 

discursivo jurídico e, mais estritamente, nos espaços discursivos do direito penal.  

É falar da presença do saber médico em todos os processos de julgamento para a 

imputabilidade dos réus ou a absolvição deles. A história da constituição do anormal, da 

anormalidade e da norma, é a história das correlações de força enunciativo-discursivas- 

médico-legais e a história pela disputa de domínios discursivos sobre os corpos, sobre as 

vidas e sobre as sexualidades. Cada qual mobilizando dispositivos específicos para 

estabelecerem saberes e discursos de verdade. 

 Um desses procedimentos reconstituídos foi o exame. O exame fora, por muito 

tempo, uma técnica do poder pastoral, agora, ele seria retomado, capturado, pelos saberes 

médicos – já no final do século XVIII e durante o século XIX - que, ao o aplicarem, 

instituíram uma prática para se estabelecer e validar os discursos de verdade.  

Foi por intermédio do exame que os discursos de verdade, sobre os corpos e as 

sexualidades, puderam se instituir como chancela científica, como saber científico e, 

igualmente, puderam constituir a psiquiatria e a prática psiquiátrica como disciplina, como 

área de conhecimento dentro da medicina moderna. 

A psiquiatria e o direito penal, por meio dos relatórios médico-legais sobre os réus, 

formaram discursos com poder de vida e de morte sobre os corpos e as sexualidades 

discursivizadas como “periféricas”, “anormais” e “contranatureza” (FOUCAULT, 2014).  

Pensar na noção de anormal, de anormalidade, do anormal e da norma, é pensar em 

constituições discursivas históricas, é pensar nos discursos de verdade que são possíveis 

por múltiplas situações, mas, inclusive, por processos designativos constituídos e 

instituídos por correlações de força enunciativo-discursivas.  

Não vamos fazer as reconstituições de todos os processos que se sucederam até a 

constituição do anormal, descritos por Foucault (2014), dentro das correlações de força 

enunciativo-discursivas da psiquiatria e do sistema penal. Mas, vamos reconstituir uma 

linha de raciocínio que levou a ele.  
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 Foram os processos designativos, mas não somente, validados pelos discursos de 

verdade que possibilitaram as noções de anormal, da anormalidade, do anormal e da norma 

estarem presentes e associados às homossexualidades ainda nos nossos dias.  

Tais correlações geraram discursividades, por intermédio, segundo Foucault (2014, 

p.11), de “enunciados que tinham o poder de vida e de morte e que funcionavam na 

instituição judiciária como discursos de verdade”.  

A partir desses discursos de verdade, se constituiria uma relação intrínseca entre as 

práticas jurídicas e as práticas médicas que marcaria todos os séculos seguintes. Esses 

discursos como chancelas científicas e instituições de verdade conseguiram ocupar a 

ordem do discurso. Conseguiram a condição à significação, e instituíram saberes e 

verdades sobre os indivíduos, sobre seus corpos e, principalmente, sobre suas sexualidades, 

que chegaram aos nossos dias. Destarte, reflete Foucault (2004, p. 18): 

[...] Penso ainda na maneira como um conjunto tão prescritivo quanto o 

sistema penal procurou seus suportes ou sua justificação primeiro, é 

certo, em uma teoria do direito, depois, a partir do século XIX, em um 

saber sociológico, psicológico, médico, psiquiátrico: como se a própria 

palavra da lei não pudesse mais ser autorizada, em nossa sociedade, senão 

por um discurso de verdade ou, no mínimo, com estatuto de verdade.  

 

O direito à significação advém essencialmente pela validação dos discursos de 

verdade, e eles somente serão possíveis se forem devidamente aceitos e instituídos pelas 

disciplinas.  

Logo, a verdade não existe. A verdade é sempre uma construção. Se é aceita em 

determinado momento e lugar é por constituir múltiplos domínios discursivos e, no mesmo 

sentido, pertencer a estes que a valida.  

Para Foucault (2004), a relação da verdade ou, a constituição dela advém das 

disciplinas e dos saberes que daí surgem e instituem práticas discursivas. No mesmo 

sentido, a constituição da verdade tem que ter “autorizações discursivas” para que ela 

obtenha a “condição de possibilidade à significação” em um determinado campo ou espaço 

social (FOUCAULT, 2004, 2014). É dentro desses processos, complexos e muitas vezes 

sub-reptícios, que a verdade é constituída, reconstituída ou instituída.  

Por conseguinte, a verdade não é natural, a verdade não existe. O que há, por esse 

enfoque foucaultiano, são domínios discursivos que constituem saberes, induzem a estados 

de poder e a estados de verdade. Desse modo, aludimos a Foucault (2004, p. 33-35): 

No interior de seus limites, cada disciplina reconhece proposições 

verdadeiras e falsas; mas ela repele, para fora de suas margens, toda uma 

teratologia do saber. O exterior de uma ciência é mais e menos povoado 

do que se crê. [...] muitas vezes se perguntou como os botânicos ou os 
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biólogos do século XIX puderam não ver que o que Mendel dizia era 

verdade. Acontece que Mendel falava de objetos, empregava métodos, 

situava-se num horizonte teórico estranhos à biologia de sua época. [...] 

Mendel dizia a verdade, mas não estava no “verdadeiro” do discurso 

biológico de sua época: não era segundo tais regras que se constituíam 

objetos e conceitos biológicos. [...] É sempre possível dizer o verdadeiro 

no espaço de uma exterioridade selvagem; mas não nos encontramos no 

verdadeiro senão obedecendo às regras de uma “polícia” discursiva que 

devemos reativar em cada um de nossos discursos. 

 

Além dessa verdade, para que ela se torne verdade, tem que pertencer a campos e 

espaços de saber que a chancelam como legítimas. Sendo assim, o estatuto desses 

enunciadores, dessas funções enunciativas que as enunciam, igualmente, têm que ser 

validados, reconhecidos por tais campos e espaços.  

Por isso, Foucault (2008a) faz a pergunta: “Quem fala?”. Consequentemente, é 

preciso saber, além da verdade, quem a enuncia, quem tem a autoridade para enunciá-la. À 

vista disso, citamos Foucault (2008a, p. 56): 

 
Quem fala? Quem no conjunto de todos os sujeitos falantes tem boas 

razões para ter esta espécie de linguagem? Quem é seu titular? Quem 

recebe dela sua singularidade, seus encantos, e de quem, em troca, recebe 

se não sua garantia, pelo menos a presunção de que é verdadeira? Qual é 

o status dos indivíduos que têm – e apenas eles – o direito regulamentar 

ou tradicional, juridicamente definido ou espontaneamente aceito, de 

proferir semelhante discurso? O status do médico compreende critérios de 

competência e de saber; instituições, sistemas, normas pedagógicas; 

condições legais que dão direito – não sem antes lhe fixar limites - à 

prática e à experimentação do saber. 

  

Ao observarmos as constituições enunciativo-discursivas nos pronunciamentos do 

PLC 122/06, que constituem, reconstituem e instituem saberes e verdades sobre as 

sexualidades dos/das pessoas LGBTIs, sobre a noção de igualdade e liberdade, e sobre o 

direito que as pessoas LGBTIs podem ou devem ter acesso, nos perguntamos: Quem fala? 

Que funções enunciativas mobilizam para enunciarem discursos de vida e de morte, 

discursos de pretensão à verdade e de instituição dessa? Que correlações essas funções 

enunciativas movimentam e quais os saberes que elas constituem? 

A noção de anormal, de anormalidade e do anormal sobre as sexualidades, a própria 

ideia de homossexualidade, pertencem a esses processos constitutivos de correlações de 

força enunciativo-discursivas. Processos, em sua maioria, perversos e somente 

possibilitados pelo engendramento de vários domínios discursivos que, ao designarem, 

instituíram domínios de saber e práticas discursivas. 
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O anormal será aquele definido por esses processos correlacionais e pelos discursos 

– médico-jurídico-religioso – com estatuto de verdade. O anormal será a junção de três 

elementos, constituídos de maneira dispersa em campos e espaços discursivos específicos, 

que tiveram início na Idade Média e chegaram ao século XIX. 

 O anormal é a junção conceitual do monstro-humano, do incorrigível e do 

masturbador. Cada qual, em seu tempo, em campos e espaços discursivos e de saber 

específicos. No entanto, em comum entre eles, o processo de instituição de expressões 

designativas e de práticas que os constituíram e os instituíram como anormais.  

De formas esparsas no tempo e sob dispersão enunciativo-discursivas, cada qual 

tornou-se domínio discursivo de múltiplos saberes e de correlações de força enunciativo-

discursivas, se inscrevendo, dessa maneira, segundo Foucault (2014, p. 281), “em sistemas 

autônomos de referência cientifica”.  Destarte, o indivíduo anormal, para Foucault (2014, 

p. 288), é aquele: 

Que desde o fim do século XIX, tantas instituições, discursos, saberes 

levam em conta, deriva ao mesmo tempo da exceção jurídico-natural do 

monstro, da multidão dos incorrigíveis pegos nos aparelhos de 

disciplinamento e do universal secreto da sexualidade infantil. [...] Cada 

um se inscreverá em sistemas autônomos de referência científica: o 

monstro, numa teratologia e numa embriologia que encontram em 

Geoffrey Saint-Hilaire sua primeira grande coerência cientifica; o 

incorrigível numa psicofisiologia das sensações da motricidade e das 

aptidões, o onanista, numa teoria da sexualidade que se elabora 

lentamente a partir da Psychopathia Sexualis de Kaan. [...]: a construção 

de uma teoria geral da “degeneração” que, a partir do livro de Morel 

(1857), vai, por mais de meio século, servir de marco teórico, ao mesmo 

tempo que de justificação social e moral, a todas as técnicas de detecção, 

classificação e intervenção concernentes aos anormais; a criação de uma 

rede institucional complexa que, nos confins entre a medicina e a justiça, 

serve ao mesmo tempo de estrutura de “recepção” para os anormais e de 

instrumento para a “defesa” da sociedade. 

 

O anormal será aquele que, para Foucault (2014, p. 54), transgride a natureza, que 

transgride as normas “do direito humano e do direito divino”. Um misto de espécies, 

humanas e não-humanas, uma “aberração”, a mistura dos dois sexos. Enfim, será sempre o 

“antinatural”. 

As noções de anormal, de anormalidade, do anormal e do estabelecimento da norma 

somente foram possíveis pois os discursos de verdade, com a chancela médica ou jurídica, 

os balizaram, os validaram e, no mesmo sentido, validaram as funções enunciativas ali 

instituídas.  
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É do engendramento histórico desses múltiplos campos e espaços discursivos que, 

ainda nos dias atuais, tais expressões designativas, que constituíram e instituíram práticas 

discursivas, perpetuam preconceitos e práticas discriminatórias contra os/as homossexuais.  

Todos esses processos, gradualmente, por intermédio da psiquiatria e do sistema 

penal, tiveram como base os discursos de verdade e validaram processos designativos 

como: instinto, estado, periculosidade, indivíduo perigoso, inversão, perversão, 

invertidos, uranistas, sodomia, sodomitas, anormal, anormalidade, aberração, 

homossexual, homossexualidade, entre outras (FOUCAUL, 2012b, 2012c, 2012d, 2014; 

BORRILLO, 2010; RAGO, 2016; FERLA, 2005; NASCIMENTO, 2007). Todos esses 

processos designativos, sem exceção, foram discursivizados, se tornaram domínios 

discursivos de saberes e de correlações de força enunciativo-discursivas.  

Essas correlações de força enunciativo-discursivas desenvolveram uma nova 

espécie de poder sustentada pelo dispositivo do exame médico-legal, instauraram o poder 

de normalização. Instituíram a norma, pois, pelo exame médico-legal, era definido o que 

estava dentro da norma e o que não estava.  

Esses mecanismos de normalização constituíram instâncias de controle e domínios 

discursivos dos corpos e das sexualidades e, estabeleceram a noção de normalidade e de 

anormalidade. 

Foucault (2014) afirma que a cada época eram constituídos monstros específicos. 

Os hermafroditas, os irmãos siameses, a criança masturbadora, os/as homossexuais, entre 

outros. Mas todos com algo em comum: o domínio discursivo de seus corpos e de suas 

sexualidades. Para Foucault (2014, p. 47-49), o monstro: 

Ele é, num registro duplo, infração às leis em sua existência mesma. O 

campo de aparecimento do monstro é, portanto, um domínio que 

podemos dizer “jurídico-biológico” [...]. Daí um certo número de 

equívocos que vão continuar [...] a perseguir por muito tempo a figura do 

anormal, mesmo quando o homem anormal, tal como será constituído na 

prática e no saber do século XVIII, tiver reduzido e confiscado, 

absorvido, de certa forma as características próprias do monstro. De fato, 

o monstro contradiz a lei. Ele é a infração, e a infração levada a seu ponto 

máximo. [...] a forma natural da contranatureza. É o modelo ampliado, a 

forma desenvolvida pelos próprios jogos da natureza de todas as 

pequenas irregularidades possíveis. [...] É o princípio de inelegibilidade 

de todas as formas – da anomalia. [...] O monstro é, paradoxalmente, 

apesar da posição-limite que ocupa, embora seja ao mesmo tempo, o 

impossível e o proibido. [...] O monstro é, por definição, uma exceção. 

 

Em resumo, o que possibilitou a constituição da ideia jurídico-biológica do 

monstro-humano foi a inserção do exame psiquiátrico, a partir do século XVIII, como 
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validador e constitutivo das imputabilidades penais nos julgamentos. O exame psiquiátrico, 

em forma de relatórios ou descrições, assumiu, naquele período, o que Foucault (2014) 

designa de discursos de verdade, pois tinham o estatuto de cientificidade e eram 

formulados por pessoas qualificadas no interior de uma instituição científica. 

O importante é sabermos que tais discursos instaurados pela justiça e validados pela 

medicina, segundo Foucault (2014), podem ser classificados como grotescos ou ubuescos, 

uma vez que, apesar de terem estatuto de verdade ou de cientificidade, têm teor irrisório e 

estão organizados em argumentos falaciosos ou tautológicos.  

Porém, seus efeitos são reais, já que têm o poder de vida ou de morte e são 

portadores de tecnologias específicas que maximizam os efeitos de poder a partir da 

desqualificação de quem o produz.  

Foucault (2014) irá afirmar que tais discursos deveriam estar incluídos em 

categorias precisas de análises histórico-políticas, já que produzem verdades, ou, no 

mínimo, presunções de verdade por sujeitos que supostamente sabem. Em vista disso, para 

Foucault (2014, p. 11-13): 

Chamarei de “grotesco” o fato, para um discurso ou para um indivíduo, 

de deter por estatuto efeitos de poder de que sua qualidade intrínseca 

deveria privá-los. O grotesco ou, se quiserem, o “ubuesco” não é 

simplesmente uma categoria de injúrias, não é um epíteto injurioso, e eu 

não queria empregá-los nesse sentido. [...] O terror ubuesco, a soberania 

grotesca ou, em termos mais austeros, a maximização dos efeitos de 

poder a partir da desqualificação de quem os produz: isso, creio eu, não é 

um acidente na história do poder, não é uma falha mecânica. Parece-me 

que é uma das engrenagens que são parte inerente dos mecanismos de 

poder. [...] O poder político, pelo menos em certas sociedades, em todo o 

caso a nossa, pode se atribuir a possibilidade de transmitir seus efeitos 

[...] num canto que é manifestamente, explicitamente, voluntariamente, 

desqualificado pelo odioso, infame ou pelo ridículo. [...] Parece-me que 

encontramos aí, da soberania infame à autoridade ridícula, todos os graus 

de que poderíamos chamar de indignidade do poder. 

 

A questão maior é que eles comportam supostas verdades que são aceitas como 

“verdadeiras”, mesmo sendo formulados por indivíduos desqualificados. O discurso 

grotesco ou ubuesco será retomado por nós no capitulo cinco concernente à análise dos 

corpora.  

No entanto, já adiantamos que, mesmo aparentemente irrisórios, falaciosos ou 

tautológicos, constituíram, instituíram, fundamentaram e perpetuaram saberes e verdades 

sobre as sexualidades nas constituições enunciativo-discursivas nos pronunciamentos. 

A próxima seção abordará como foi constituída a noção de homossexualidade e a 

intrínseca relação entre os saberes médicos e as políticas higienistas do século XIX. 
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2.5.3 Das sexualidades às homossexualidades 

 

A homossexualidade é uma invenção do século XIX, afirmam Fry (1982), Foucault 

(2012b, 2012c, 2012d, 2014), Borrillo (2010) e Rago (2016). 

Foucault irá assinalar que, ainda dentro das perspectivas do monstro-humano, é 

com os/as hermafroditas, no século XVII, que começa a se delinear uma medicina voltada 

às sexualidades. É aí que, segundo o autor, encontramos os rudimentos de uma clínica 

especificamente direcionada as sexualidades. Naquela época, o monstro-natural, o 

monstro-humano, se tornaria a partir dos hermafroditas, o monstro-moral do século XIX. O 

anormal, a anormalidade, as aberrações, a inversão da natureza, os contranatureza, todas 

essas designações relacionadas às sexualidades, vão agora estar ligados às questões morais.  

Para Foucault (2012b, p. 51), é no século XIX que nasce a “espécie” do 

homossexual. A homossexualidade torna-se domínio discursivo, é instituída como objeto 

de saber das práticas médicas em ascensão naquele momento. Práticas que tinham em suas 

essências as teorias biodeterministas, tais como a eugenia, a degenerescência e a 

hereditariedade. Por essa razão, afirma Foucault (2012b, p. 50-51): 

O homossexual do século XIX torna-se uma personagem: um passado, 

uma história, uma infância, um caráter, uma forma de vida; também é 

morfologia, com uma anatomia indiscreta e, talvez, uma fisiologia 

misteriosa. Nada daquilo que ele é, no fim das contas, escapa à sua 

sexualidade. Ela está presente nele todo: subjacente a todas as suas 

condutas, já que ela é princípio insidioso e infinitamente ativo das 

mesmas; inscrita sem pudor na sua face e no seu corpo já que é um 

segredo que se trai sempre. É necessário não esquecer que a categoria 

psicológica, psiquiátrica e médica da homossexualidade constituiu-se no 

dia em que foi caracterizada – o famoso artigo de Westphal em 1870, 

sobre as “sensações contrárias” pode servir de data natalícia – [...] A 

homossexualidade apareceu como uma das figuras da sexualidade quando 

foi transferida, da prática da sodomia, para uma espécie de androgenia 

interior, um hermafroditismo da alma. O sodomita era um reincidente, 

agora o homossexual é uma espécie. [...] A mecânica do poder que 

ardorosamente persegue todo esse despropósito só pretende suprimi-lo 

atribuindo-lhe uma realidade analítica, visível e permanente. 

 

Simões e Facchini (2009) apontam a emergência de uma sexologia em formação no 

século XIX amplamente voltada para a homossexualidade. Para os autores, foi naquele 

momento que o homossexual se tornou um tipo de pessoa, mas não fora inventado ali. 

Ainda para esses autores, dizer que foi o século XIX a inventar a homossexualidade seria 

um exagero, mas que esse descreveu “um tipo específico de pessoa, dotado de constituição 

corporal e disposições singulares” (SIMÕES e FACCHINI, 2009).  
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Outra questão em que Simões e Facchini (2009) diferem da concepção de outros 

autores que embasam nosso trabalho (Foucault, 2012b, 2012c, 2012d; Borrillo, 2010; 

Rago, 2016; Nascimento, 2007; Ferla, 2005; Fry, 1982; Mott, 2002), é que, para Facchini e 

Simões (2009), existiria uma certa diferenciação entre os médicos e cientistas da época. 

Alguns médicos estavam interessados em descrever, entender e, mais que tudo, naturalizar, 

a homossexualidade. Porém, outros, segundo Simões e Facchini (2009, p. 39), estavam 

interessados em “oferecer subsídios científicos para orientar as cortes que julgavam 

supostos criminosos sexuais”, ou seja, normalizar por intermédio da noção de normal e 

anormal. 

Ainda para Simões e Facchini (2009), Karl-Heinrich Ulrichs (1825-1895), jurista 

alemão que criou as expressões designativas uranista e terceiro sexo, é visto como um dos 

precursores do ativismo homossexual na atualidade. Facchini e Simões (2009) dizem que 

outros médicos, por meio das definições de Ulrichs sobre a homossexualidade, tentaram 

naturalizar e tirar os preconceitos morais e discriminatórios sobre os/as homossexuais. 

Contudo, Facchini (2007) afirma que foi com a captura da designação uranista pelo 

psiquiatra alemão Karl Westphal (1833-1890) que houve uma completa ressignificação da 

ideia de homossexual e homossexualidade.  

No mesmo sentido, Simões e Facchini (2009) citam o psiquiatra austríaco Richard 

Freiherr von Krafft-Ebing (1843-1913), que designa a homossexualidade como uma 

inversão sexual subdividindo-a em: verdadeira e simples perversão. 

Simões e Facchini (2009) defendem a ideia de que havia teorias eugenistas, 

preconceituosas e moralizantes e, outras teorias, como a de Ulrichs, que pode ser 

considerada como predecessora do movimento LGBTIs.  

Para nós, Facchini e Simões (2009) dizerem que o século XIX não inventou a 

homossexualidade, mas “descreveu um tipo específico de pessoas, dotados de constituição 

corporal e disposições singulares” (SIMÕES e Facchini, 2009, p. 38), demonstra, na 

realidade, o quão perverso são os processos designativos. Processos constituídos em meio a 

correlações de força enunciativo-discursivas.  

Concordamos com os estudos que defendem a homossexualidade como uma 

invenção do século XIX, pois foi mediante processos correlacionais historicamente 

constituídos que houve a possibilidade de uma intensificação nos investimentos dos corpos 

e nas sexualidades. 
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 Porém, se a designação homossexualidade foi uma invenção do século XIX, as 

práticas preconceituosas e discriminatórias sempre foram muito reais desde tempos 

remotos (BORRILLO, 2010; FOUCAULT, 2012c, 2012d).  

Os corpos dos/das homossexuais desde muito tempo se tornaram domínios 

discursivos (FOUCAULT, 2012b, 2012c, 2012d) e continuaram a ser nas constituições 

enunciativo-discursivas nos pronunciamentos do PLC 122/06.  

Fry (1982), no entanto, afirma que qualquer teoria que tente explicar a 

homossexualidade deve ser descartada, pois são produções ideológicas. Borrillo (2010) 

corrobora essa concepção de Fry (1982). Para Fry (1982, p. 15): 

Nenhuma das teorias existentes sobre as causas da homossexualidade nos 

convence e a nossa tendência é de tratá-las todas, sem exceção, como 

produções ideológicas. Desta ótica relativizante, estas teorias dizem 

muito mais sobre as pessoas que as articulam, dos contextos sociais e 

culturais onde são produzidas do que sobre a “homossexualidade” em si. 

 

Fry (1982) afirma que, mesmo dentro de sua própria perspectiva, do constructo 

teórico em que ele se apoia, a perspectiva antropológica, é relativizante, já que vê a 

homossexualidade como fato social e não biológico. 

Segundo Foucault (2014), a psiquiatria, ao estabelecer a designação instinto em um 

relatório de análise médico-legal para explicar um crime da época, em 1826, teve a 

possibilidade de estabelecer uma correlação discursiva com as teorias emergentes 

biodeterministas do século XIX.  

Para Foucault (2014), é dessa maneira que se constituiu uma problemática 

evolucionista no século XIX que a psiquiatria se apropriou. É a partir de dois movimentos 

específicos que ela consegue se inserir nas questões médicas biodeterministas da época.  

O primeiro quando a noção de delírio foi substituída pela de instinto nas descrições 

dos relatórios de exames médico-legais. O segundo movimento ocorreu quando a ideia de 

instinto foi substituída pela de estado. Assim, com a noção de estado se constitui e institui 

a possibilidade de determinar a periculosidade dos réus para a sociedade.  

 Para Foucault (2014), com esses deslocamentos feitos principalmente pela prática 

da linguagem, a psiquiatria assume uma forma perversa, higienista e racista. Com tais 

movimentos, a noção de instinto separa a medicina da alienação mental do século XIX e 

institui a psiquiatria moderna. A de estado faz da prática psiquiátrica, além de uma prática 

médico-legal, a transmuta em uma prática político-médico-legal. 
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O que importa nesta dinâmica é que a psiquiatria irá assumir, de uma vez por todas, 

o comportamento dos indivíduos e, não mais, a doença mental (FOUCAULT, 2014). As 

correlações estabelecidas com as teorias biodeterministas, eugênicas e das 

degenerescências irão permitir à psiquiatria “filtrar os indivíduos no interior de uma 

sociedade” e, dessa forma, promover racismos (FOUCAULT, 2014, p. 271). 

A psiquiatria abandona a doença para controlar o comportamento “anormal”. 

Agora, as correlações de força enunciativo-discursivas médico-legais visam ao 

degenerado, ao elemento com alta periculosidade social. A psiquiatria passa a funcionar 

como “defesa da sociedade” e como aliada dos sistemas político-jurídicos (FOUCAULT, 

2014, p. 272).  

Esses deslocamentos, segundo Foucault (2014, p. 272) possibilitaram à psiquiatria 

correlacionar “qualquer elemento físico ou desviante” à anormalidade. Desse modo, 

assevera Foucault (2014, p. 276-277): 

A partir do momento em que a psiquiatria adquire a possibilidade de 

referir qualquer desvio, anomalia, retardo, a um estado de degeneração, 

vê-se que ela passa a ter uma possibilidade de ingerência indefinida nos 

comportamentos humanos. Mas dando-se o poder de passar por cima da 

doença, dando-se o poder de desconsiderar o doentio e o patológico, e de 

relacionar diretamente o desvio das condutas a um estado que é ao 

mesmo tempo hereditário e definitivo, a psiquiatria se dá o poder de não 

procurar mais curar. [...] A psiquiatria não visa mais, ou não visa mais 

essencialmente a cura. Ela pode propor (e é o que efetivamente ocorre 

nessa época) funcionar simplesmente como proteção da sociedade contra 

os perigos definitivos de que ela pode ser vítima de parte das pessoas que 

estão no estado anormal. A partir dessa medicalização do anormal, a 

partir dessa desconsideração do doentio e, portanto, do terapêutico, a 

psiquiatria vai poder se dar efetivamente uma função que será 

simplesmente de proteção e de ordem. [...] O racismo que nasce na 

psiquiatria dessa época é o racimo contra o anormal, é o racismo contra 

os indivíduos, que, sendo portadores, seja de um estado, seja de um 

estigma, seja de um defeito qualquer [...]. 

 

No Brasil não foi diferente, os saberes médico-legais que no país se constituíram e 

instituíram, entre o final do século XIX e o século XX, objetivaram práticas político-

jurídico-médico-sociais do mesmo modo que na França.  

Tiveram a função de ordenamento, de higienização urbana e de normalização das 

condutas. Igualmente, no Brasil, esses movimentos da psiquiatria, essas correlações de 

força enunciativo-discursivas entre os saberes médico-legais descritas por Foucault (2014), 

marcaram uma intensificação de políticas discriminatórias.  

Tais políticas, segundo Ferla (2005), produziram racismos e funcionaram como 

defesa interna da sociedade brasileira, assim como as descritas na França por Foucault 



106 

 

 

(2014). Para Ferla (2005, p. 220), os “anormais” na sociedade brasileira pertenciam a 

grupos que, de alguma forma, representavam perigo social: “os loucos, os alcoólatras, as 

prostitutas, os epiléticos, os “vagabundos”, os menores, os homossexuais e os 

trabalhadores urbanos”.  

Podemos fazer uma analogia dos indivíduos que descreve Ferla (2005) aos que 

Foucault (2003) apontou como os infames da sociedade, os sem fama, aqueles que tiveram 

suas vidas descritas em relatórios médicos e que eram para Foucault (2003, p. 2-6): 

Vidas de algumas linhas ou de algumas páginas, desventuras e aventuras 

sem nome, juntadas em um punhado de palavras. Vidas breves, 

encontradas por acaso em livros e documentos. [...] Vidas singulares, 

tornadas, por não sei quais acasos, estranhos poemas, eis o que eu quis 

juntar em uma espécie de herbário. [...] Vidas ínfimas que se tornaram 

cinzas nas poucas frases que as abateram. [...] Eu quis que se tratasse 

sempre de existências reais; que se pudessem dar-lhes um lugar e uma 

data; que por trás desses nomes que não dizem mais nada, por trás dessas 

palavras rápidas e que bem podem ser, na maioria das vezes, falsas, 

mentirosas, injustas, exageradas, houvesse homens que viveram e estão 

mortos, sofrimentos, malvadezas, ciúmes, vociferações. [...] peça na 

dramaturgia do real, que constituíssem o instrumento de uma vingança, a 

arma de um ódio, um episódio em uma batalha, a gesticulação de um 

desespero ou de um ciúme, uma súplica ou uma ordem. Fragmentos de 

discurso carregando os fragmentos de uma realidade da qual fazem parte. 

Vidas reais que foram "desempenhadas" nestas poucas frases; não quero 

dizer com isso que elas ali foram figuradas, mas que, de fato, sua 

liberdade, sua infelicidade, com frequência sua morte, em todo caso, seu 

destino foram, ali, ao menos em parte, decididos. Esses discursos 

realmente atravessaram vidas; essas existências foram efetivamente 

riscadas e perdidas nessas palavras. 

 

Os infames da sociedade foram os que se tornaram domínios discursivos, objeto de 

saberes e de práticas, e continuam a se tornar. Em intensidades e aspectos diferentes, em 

campos e espaços discursivos diversos, os infames da nossa sociedade continuam a existir 

São os silenciados diariamente ou, ainda, os que se tornam domínios discursivos de 

múltiplos saberes e de discursos de verdade, na maior parte, grotesco e ubuesco. São os 

que têm a palavra negada ou silenciada por tais discursos.  

Os infames da sociedade são todos aqueles que, de alguma forma, estabelecem 

contracondutas, constituem e instituem espaços heterotópicos. Enfim, são todos que, de 

alguma forma, não se submetem à norma ou, no mínimo, tentam “renormalizá-la”. 

A identificação dos “anormais”, o investimento nos corpos e nas sexualidades 

deles, pela psiquiatria brasileira, segundo Ferla (2005), ocorreu de maneira sistemática. A 

psiquiatria brasileira, embasada pelas teorias biodeterministas, impunha-se a tarefa de 

identificação e a análise dos “corpos criminosos” (FERLA, 2005).  
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O modelo europeu, segundo Ferla (2005), influenciou toda uma prática de análise 

na medicina legal e na criminologia em São Paulo, de 1920 a 1945. Para o autor (2005, p. 

11), seguir o modelo europeu objetivava: 

Conhecer a biologia do corpo humano poderia aliviar a sociedade dos 

seus males sociais. As disfunções e desequilíbrios do corpo poderiam 

ajudar a explicar as disfunções e desequilíbrios da sociedade. E quanto 

mais prematuro o reconhecimento do que pudesse estar fora da norma no 

corpo, melhor para a sociedade. [...] Por isso, impunha-se a tarefa de 

identificação dos “corpos perigosos”. Prevenir o crime antes que ele 

acontecesse, conhecer o criminoso antes que ele atuasse.  

 

Ferla (2005) irá comprovar a mesma dinâmica da psiquiatria francesa ao analisar os 

relatórios médico-legais da psiquiatria brasileira. Ferla (2005) constata a importância dos 

pareceres como decisivos para a imputabilidade do réu ou a absolvição. O autor descreve 

que nos cabeçalhos dos pareceres médico-legais constavam: a classificação do delito, a 

criminológica dele e a periculosidade. No que se refere a esse item periculosidade, Ferla 

(20055, p. 149) afirma que: 

Essa linha do documento certamente era a que possuía a maior densidade 

de poder sobre a vida do examinado. Mais que o veredito da inocência ou 

culpabilidade, a periculosidade poderia determinar indefinidamente a 

sequestração do delinquente pela rede repressiva. A imposição desse 

quesito ao final do laudo foi uma das maiores vitórias médicas na disputa 

pela manipulação do destino dos corpos delinquentes. 

 

Comprovam-se, pelas análises de Ferla, os mesmos deslocamentos da psiquiatria 

brasileira e as correlações de força enunciativo-discursivas estabelecidas entre campos e 

espaços discursivos médicos, jurídicos e políticos e os saberes deles. Vale notar que a 

mesma prática médica se estabelece no Brasil e, igualmente, a psiquiatria brasileira assume 

o comportamento dos indivíduos e, não mais, a doença mental. 

Confirmamos essa constatação em Rago (2016). Esta ao analisar os relatórios 

médico-legais do Rio de Janeiro das décadas de 1870, 1880 e 1890, afirma que a 

psiquiatria brasileira era voltada para manutenção das normas sociais e comportamentais e, 

por isso, visavam à higienização do espaço público, à disciplinarização e à 

domesticalização das condutas. 

Para Ferla (2005), no Brasil do final do século XIX e início do XX, foi constituído 

um dispositivo de saber e de poder médico-legal que atuou em defesa da sociedade. Fica 

explícito que a psiquiatria brasileira tomou os corpos “anormais” domínios discursivos, 

inclusive dos/das homossexuais.  
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Sendo assim, os cientistas brasileiros, igualmente aos franceses, assumiram o papel 

de identificar a personalidade “anormal” e os desvios de condutas deles que não se 

enquadravam no “modelo normal”.  

Para Ferla (2005), as teorias da degenerescência e da hereditariedade foram 

instrumentos facilitadores que “solucionaram” problemas sociais da época com a 

higienização urbana, uma vez que, segundo Ferla (2005, p. 28): 

O alcoólatra, a prostituta, o indigente, uma infinidade de tipos 

decadentes...feios, sujos e malvados. Como explicar a presença, e 

principalmente, em tal abundância, do “degenerado” e do 

criminoso no seio da civilização ocidental? As classes perigosas 

assim eram consideradas porque portavam ameaças de diversas 

naturezas: criminal, sanitária e política.  

 

Ferla (2005) diz que a rápida inserção e o sucesso do pensamento biodeterministas 

no Brasil teve motivos específicos: o crescimento da população, a acelerada urbanização, o 

aumento de “indivíduos perigosos” dentro da sociedade e a vontade de os cientistas 

brasileiros de se equipararem ao desenvolvimento europeu na área médico-científica 

(FERLA, 2005, p. 44).  

No Brasil, as correlações de força enunciativo-discursivas, tal como na Europa, 

estabeleceram os corpos e as sexualidades como domínios discursivos. Formaram campos 

e espaços discursivos de saber, constituíram alianças.  

Identificaram grupos e indivíduos que representavam algum tipo de periculosidade 

para a sociedade e, principalmente, para a classe burguesa em ascensão no século XIX 

(FERLA, 2005; RAGO, 2016). Fixaram a norma, a normalidade e a normalização das 

condutas e das sexualidades.  

Ao longo do capítulo, procuramos demonstrar como designações específicas, 

constituídas e instituídas por múltiplas correlações de força enunciativo-discursivas – 

religioso-médico-jurídico-político-sociais - tomaram os corpos e as sexualidades como 

domínios discursivos e, com isso, estabeleceram saberes e discursos de verdade sobre tais.  

As noções de anormal, de anormalidade, do anormal e o do estabelecimento da 

norma somente foram possíveis por esses processos designativos dispersos no tempo e 

espaço, não lineares historicamente, mas correlacionais em práticas e domínios 

discursivos.  

Todos eles, sem exceção, investiram nos corpos e nas sexualidades e, legaram a 

nossa época a base para a existência de saberes e de discursos de verdade sobre as 



109 

 

 

sexualidades. Da mesma maneira, estabeleceram práticas preconceituosas e 

discriminatórias que ainda nos dias atuais podemos perceber. 

Retomar essas correlações de força enunciativo-discursivas, foi de fundamental 

importância para apreendermos as constituições enunciativo-discursivas nos 

pronunciamentos do PLC 122/06 para além do campo e espaço religioso discursivo. 

 Para muitos estudos, como os da Antropologia, da Sociologia e da Sociologia da 

Religião, o discurso religioso seria o principal fundador e difusor de práticas 

preconceituosas e discriminatórias contra os homossexuais.  

Tanto que em alguns desses estudos foi constituída a noção de homofobia pastoral, 

como é o caso de pesquisas desenvolvidas por Natividade (2006, 2007, 2008, 2009), 

Natividade e Oliveira (2007, 2009), Natividade e Lopes (2009). 

Na próxima seção, discute-se a ideia de desqualificação e de desqualificação por 

discriminação política desenvolvidas por Foucault (2014). Elas serão de grande 

importância para analisarmos as constituições enunciativo-discursivas no PLC 122/06. 

A desqualificação, a discriminação e a inferiorização do outro foi constituída de 

múltiplas maneiras pela formação discursiva contrária ao PLC 122/06. 

Esse tema da desqualificação como técnica e mecanismo do dispositivo de 

linguagem é o que especificaremos na seção seguinte. 

 

2.5.4 A desqualificação, o grotesco e o ubuesco 

 

Foucault (2014) nos fala a respeito dos discursos de verdade. Existem muitos em 

nossa sociedade, mas especificamente, ele trabalhou bastante aqueles que tinham o poder 

de vida e de morte sobre as pessoas. Nos mostrou como nos relatórios médico-legais esses 

enunciados prevaleciam sobre a vida dos relatados, no caso, dos réus em processos penais. 

O exame, com o seu relatório médico-legal, decidia a imputabilidade penal ou não e, ainda, 

se os acusados já apresentavam um certo DNA criminal em suas condutas pregressas. 

O relatório médico era uma dissecação do indivíduo, dito de outra forma, era uma 

arqueologização, uma genealogização e uma eticalização das condutas, dos corpos, das 

sexualidades, em suma, da carne dos réus.  

Uma arqueologização, pois relatava a vida pregressa deles, uma genealogização, 

pois demonstrava e descrevia uma criminalidade e uma delinquência sempre possível, 

sempre presente, imanente aos indivíduos e, ainda, uma eticalização, pois, uma vez 

arqueológico-genealogicamente fundamentada, prognosticava as condutas e a 
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periculosidade deles para a sociedade. Enfim, a prática do exame e o relatório dele era o 

que transmutava a “condição de réu ao estatuto de condenado” (FOUCAULT, 2014, p. 20), 

assim: 

Não é mais o sujeito jurídico que os magistrados, os jurados, têm diante 

de si, mas um objeto: o objeto de uma tecnologia e de um saber de 

reparação, de readaptação, de reinserção, de correção. Em suma, o exame 

tem por função dobrar o autor, responsável ou não, do crime, com um 

sujeito delinquente que será objeto de uma tecnologia específica. [...] o 

exame psiquiátrico tem muitas vezes, para não dizer regularmente, um 

valor de demonstração ou de elemento demonstrador da criminalidade 

possível, ou antes, da eventual infração de que se acusa o indivíduo. 

Descrever seu caráter delinquente, descrever o fundo das condutas 

criminosas ou paracriminosas que ele vem trazendo consigo desde a 

infância, é evidentemente contribuir para fazê-lo passar da condição de 

réu ao estatuto de condenado. 

 

A prática do exame e o relatório que dele surgia foram fundamentais para a 

constituição de saberes, e somente foram possíveis devido aos discursos de verdade ou, no 

mínimo, de pretensão a ela que neles emergiam e as faziam circular.  

Foucault (2004) aponta entre esses discursos os que, de determinada forma, 

obedecem a um tipo de ritual para validar enunciados e ocupar a ordem discursiva. É o 

caso de proposições científicas e da maior parte dos enunciados ligados à formação do 

sistema de pensamento, estando entre eles, o político (FOUCAULT, 2004).  

Muitos deles, apesar de terem sido validados em um dado momento e lugar, são 

grotescos ou ubuescos (FOUCAULT, 2014). O problema desses enunciados é que, por 

ocupar uma ordem discursiva, maximizam seus efeitos de poder a partir da desqualificação 

enunciativo-discursiva daqueles que os produzem. Mesmo esses discursos tendo ou sendo 

irrisórios, pueris, vazios de argumentos ou embasados por argumentos falaciosos, eles têm 

consequências.  

Ainda que grotescos e ubuescos, esses discursos de saberes e de verdades, têm o 

poder de constituir, reconstituir ou instituir a normalização jurídico-político-religioso-

social (FOUCAULT, 2014), como, por exemplo, o poder de destituir um presidente 

legitimamente eleito para o cargo.  

Podemos demonstrar esses enunciados por intermédio do que ocorreu em 17 de 

abril de 2016, quando deputados federais votaram pela admissibilidade do pedido de 

impedimento da então presidenta, Dilma Rousseff. Assim, copiosos discursos grotescos, 

foram constituídos durante o processo de impedimento de Dilma, vazios, sem nexo, 

falaciosos, pueris e sem teor jurídico, como o da sequência seguinte pronunciado em 17 de 

abril de 2016 na Câmara dos Deputados em Brasília: 
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Sr. Presidente, o meu voto é em homenagem às vítimas da BR-251. O meu voto é para 

dizer que o Brasil tem jeito, e o Prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós 

com a sua gestão. O meu voto é por Tiago, David, Gabriel, Mateus, minha neta Júlia, 

minha mãe, Elza. Meu voto é pelo norte de Minas, é por Montes Claros, é por Minas 

Gerais, é pelo Brasil. “Sim”, “sim”, “sim”, “sim”, “sim”, “sim”! (CONGRESSO 

NACIONAL, 2016, grifos nossos). 

 

O que era esperado em uma votação dessa magnitude, de admissibilidade de 

abertura de processo de impedimento contra um presidente, era, no mínimo, que fosse 

trazido à baila os motivos pelos quais se estaria votando a favor ou contra esse processo. 

O acontecido evidencia que esses discursos, mesmo sendo irrisórios, pueris, vazios 

de conteúdo ou argumentos validadores plausíveis, têm o poder de decidir a vida de toda a 

sociedade, têm o poder, segundo Foucault (2014), de vida ou de morte, como nos relatórios 

médico-legais. 

Eles, igualmente, estiveram presentes nos pronunciamentos do PLC 122/06. Mesmo 

sendo grotescos e ubuescos, tiveram a chancela da verdade, ocuparam a ordem do discurso, 

constituíram verdades e saberes a partir da desqualificação enunciativo-discursiva daqueles 

que os produziram, mas conseguiram, no entanto, uma maximização do poder. 

Como na sequência de 25 de maio de 2007 realizada na Câmara dos Deputados, 

sessão 122.1.53.O, em que o corpo, a sexualidade e a intimidade das pessoas LGBTIs são 

expostos de forma desqualificadora (cf. capítulo 6, seção 6.4.7): 

 

Sr. Presidente, vou dar um recado a essa Senadora [...], absurdo são 2 homens quererem 

gerar filhos juntos. Absurdo são 2 mulheres viverem juntas e quererem gerar filhos. Usem os 

argumentos que quiserem. Se quiserem argumentos biológicos: não há como um homem 

biologicamente fazer sexo com outro homem. Se quiserem os argumentos da Medicina: 

os próprios médicos dizem que a película dos órgãos do intestino e do reto não tem 

elasticidade suficiente para a prática sexual. Por isso, existem muitas doenças 

provocados por ela. 

Temos argumentos psicossomáticos, biológicos; enfim, da própria vida.  Falando de 

forma exagerada, se as mulheres do país casarem-se entre si e todos os homens também, ao 

final de uma geração não teremos mais a procriação de seres humanos. Defendo os 

direitos da família e o direito da livre expressão não por desamor aos homossexuais. 

Pelo contrário, amo o homossexual, mas não amo o homossexualismo. Muito obrigado, 

Sr. Presidente. (CONGRESSO NACIONAL, 2007, grifos nossos). 

 

Em nossos corpora de estudo, os pronunciamentos políticos durante o período de 

tramitação do 122/06, entre os anos de 2001 a 2014, a desqualificação é recorrente na 

maioria dos enunciados analisados. Para Foucault (2014), desqualificar o outro e o 

inferiorizar é uma técnica e uma estratégia de diversos dispositivos em nossa sociedade.  
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Foucault (2014) cita como exemplo discursos de desqualificação e inferiorização 

que se baseavam nas descrições físicas dos indivíduos, incluindo as psicopatológicas, 

psicológicas e as psiquiátricas. 

Outro jeito de desqualificar citado por Foucault (2014) é o princípio da 

discriminação político-histórica pautadas pelo biodeterminismo, bastante difundida na 

Itália do século XIX e início do século XX. Esse tipo de desqualificação é voltado para 

todos os indivíduos que de alguma forma enfrentam ou tentam destituir a “normalidade” e 

“naturalidade” das questões político-jurídico-sociais, ou seja, para aqueles que questionam 

o status quo em qualquer situação. 

Destarte, por esse tipo de desqualificação por discriminação política era possível 

classificar em legítimas ou ilegítimas as revoluções e os integrantes dos movimentos 

sociais. Dessa maneira, eles poderiam ser validados, distinguidos, criticados, excluídos ou 

punidos. Foucault (2014, p. 131-132) assevera que: 

Se for possível provar que os movimentos atuais são obra de homens 

pertencentes a uma classe biologicamente, anatomicamente, 

psicologicamente, psiquiatricamente desviante, então ter-se-á o princípio 

da discriminação. E a ciência biológica, anatômica, psicológica, 

psiquiátrica, permitirá logo que se reconheça num movimento político, o 

que pode ser efetivamente validado e o que deve ser desqualificado. Era o 

que Lombroso dizia em suas aplicações da antropologia. Dizia ele: a 

antropologia parece nos dar os meios de diferenciar a verdadeira 

revolução, sempre fecunda e útil, da sublevação, da rebelião, que é 

estéril. Os grandes revolucionários – continuava ele -, a saber, Paoli, 

Mazzini, Garibaldi, Gambetta, Charlotte Corday e Karl Marx eram quase 

todos santos e gênios, e aliás tinham uma fisionomia maravilhosamente 

harmoniosa. Em compensação, tomando-se as fotos de 41 anarquistas de 

Paris, percebe-se que 31% desses 41 tinham estigmas físicos graves. Em 

cem anarquistas detidos em Turim, 34% não tinham a fisionomia 

maravilhosamente harmoniosa de Charlotte Corday e de Karl Marx (o 

que é um sinal de que o movimento político que eles representam é um 

movimento que merece ser histórica e politicamente desqualificado, pois 

que já é fisiológica e psiquiatricamente desqualificado). É do mesmo 

modo que, na França, depois de 1871 até o fim do século, a psiquiatria 

vai ser utilizada com base nesse modelo do princípio da discriminação 

política.  

 

Como nos relatórios médico-legais a desqualificação por discriminação política 

mediante aspectos físicos é útil à constituição de saberes, de verdades e de poder. E 

engana-se quem pensa que essas estratégias, essas técnicas e esses mecanismos pertençam 

somente a séculos passados. Estratégias e mecanismos de desqualificação política muito 

parecidos aos que Foucault (2014) descreveu ocorreram nos enunciados do 122/06. Como, 

por exemplo, na sequência de 13 de março de 2013 enunciada na Câmara dos Deputados 

na sessão 030.3.54.O, em que o dado estatístico sobre a violência contra as pessoas 
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LGBTIs é colocado em dúvida a partir da tentativa de desqualificação de quem o produziu 

(cf. capítulo 6, seção 6.4.4), neste caso, o professor e antropólogo Luiz Mott: 

 

A estatística, produzida pelo Grupo Gay da Bahia, é um contraste total com os cerca de 50 

mil brasileiros assassinados a cada ano. As políticas socialistas de desarmamento têm 

deixado a população brasileira à mercê de criminosos e assassinos. Os homossexuais, que 

muitas vezes vivem em áreas infestadas de prostituição e drogas, não são mais 

vulneráveis do que a população em geral. Além disso, a fonte da "elevada violência" 

contra os homossexuais é questionável. O Grupo Gay da Bahia foi fundado por Luiz 

Mott, um ativista gay cuja defesa da pedofilia é pública. (CONGRESSO NACIONAL, 

2013, grifos nossos). 

 

Foucault (2014) escreveu sobre a desqualificação por discriminação política que 

sofriam os integrantes de movimentos sociais tidos como não legítimos na Itália, na 

França, na Inglaterra, na Alemanha, na Rússia e etc‥ 

Aos discursos grotescos e ubuescos, segundo Foucault (2014), imanentemente, está 

o infame, o odioso, o ridículo, que são engrenagens ou mecânicas deles. São, da mesma 

maneira, a personificação quase teatral da desqualificação (FOUCAULT, 2014). Por isso, 

o grotesco, como maximização do efeito de poder, é corporificado. Tem um étos que 

legitima a quem o possui governar ou, no mínimo dominar, mesmo que ubuescamente. 

Para Foucault (2014, p. 12), essa desqualificação: 

Faz aquele que é o detentor da majestas – desse algo a mais de poder em 

relação a todo poder, qualquer que seja ele – ser ao mesmo tempo, em sua 

pessoa, em sua personagem, em sua realidade física, em seus trajes, em 

seu gesto, em seu corpo, em sua sexualidade, em sua maneira de ser, um 

personagem infame, grotesco, ridículo. De Nero a Heliogábolo, o 

funcionamento, a engrenagem do poder grotesco, da soberania infame, 

foi perpetuamente aplicada no funcionamento do Império romano. O 

grotesco é um dos procedimentos essenciais à soberania arbitrária. [...] o 

grotesco é um procedimento inerente à burocracia aplicada. Que a 

máquina administrativa, com seus efeitos de poder incontornáveis, passa 

pelo funcionário medíocre, nulo, imbecil, cheio de caspa, ridículo, puído, 

pobre, impotente, tudo isso foi um dos traços essenciais das grandes 

burocracias ocidentais, desde o século XIX. [...] o que digo da burocracia 

moderna, poderia perfeitamente ser dito de outras mecânicas de poder, do 

nazismo ou do fascismo. O grotesco de alguém como Mussolini estava 

absolutamente inscrito na mecânica do poder. O poder se dava essa 

imagem de provir de alguém que estava teatralmente disfarçado, 

desenhado como palhaço, como bufão de feira. Parece-me que 

encontramos aí, da soberania infame à autoridade ridícula, todos os graus 

do que poderíamos chamar de indignidade do poder. 

 

Foucault (2014) cita figuras históricas, da soberania infame à autoridade ridícula, 

que materializaram o terror grotesco e ubuesco. Apreender o grotesco, efetivamente nas 

múltiplas materializações, requer transmutá-lo de uma aparente irrisoridade, puerilidade, 
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nulidade, mediocridade, ridicularidade e etc‥ É necessário redimensioná-lo ao real poder 

que tem de constituir, instituir, reconstituir saberes e verdades sobre os direitos, a 

liberdade, as condutas, os corpos, as sexualidades e, tudo aquilo que, de uma maneira ou de 

outra, tangencia a vida de todos nós.  

Enfim, não há nada de irrisório e pueril no grotesco e ubuesco. 

O próximo capítulo é dedicado a descrição do referencial teórico ao qual se filia 

esta pesquisa, ou seja, os estudos enunciativo-discursivos de Maingueneau (1997, 2005, 

2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2014, 2015) e as contribuições foucaultianas para os 

estudos de linguagem (FOUCAULT, 2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2014, 2015, 

2016). 
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3  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo é dedicado ao referencial teórico que embasa esta pesquisa e está 

organizado em seis seções que se subdividem ao longo dele, o qual descreveremos a 

seguir. 

Na seção 3.1 descrevem-se os conceitos desenvolvidos por Maingueneau (1997, 

2005, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2014, 2015) referente ao universo, ao campo e 

ao espaço discursivo. O subitem 3.2 é dedicado à categoria analítica de semântica global. 

E, em 3.3, discutem-se os conceitos de captação textual e de subversão textual. 

Dando continuidade, nos subitens 3.4 e 3.5, discorremos sobre os quatro feixes de 

relações e os sistemas de regras que, segundo Foucault (2008a, p. 90), caracterizam a 

“formação discursiva e definem grupos de enunciados”: a formação dos objetos, dos 

conceitos, das modalidades enunciativas e das estratégias. 

A seção 3.6 está subdividida em quatro subseções e é dedicada à noção de 

heterotopia (FOUCAULT, 2005) apreendida por um viés enunciativo-discursivo. E, assim, 

discute-se a possibilidade de a elencar como abordagem analítica dentro dos estudos de 

linguagem.  

Iniciamos a seguir a seção 3.1 na qual são descritos os conceitos desenvolvidos por 

Maingueneau (1997, 2005, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2014, 2015) referente ao 

universo, ao campo e ao espaço discursivo. 

 

3.1  Universo, campo e espaços discursivos 

 

 Para Maingueneau (2008b, p. 137) enunciado e texto “estão sempre imbricados” 

em um lugar social, ou seja, as análises enunciativo-discursivas têm de considerar todos os 

aspectos que unem a organização textual à situação de comunicação mediante um modo de 

enunciação. Por esse motivo, a enunciação é “o produto de um acontecimento único, que 

supõe um enunciado, um coenunciador, um momento e um lugar particulares”. 

Maingueneau (2008a, p. 16-19) compreende o discurso como “integralmente 

linguístico e integralmente histórico” e, como “um sistema de regras que define a 

especificidade de uma enunciação”. O autor tem como um de seus principais pontos 

teóricos a tese do primado do interdiscurso sobre o discurso (MAINGUENEAU, 2008a). 
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Assim sendo, as análises têm de privilegiar o nível interdiscursivo, já que todo 

discurso é sempre habitado por outros. Por conseguinte, há espaços de trocas em que o 

“Outro” está introduzido no “Mesmo”, ainda que aquele não esteja claramente exposto em 

citações e perceptível na superfície linguística. O “Outro”, segundo Maingueneau (2008a, 

p.37), seria um interdito, ou seja, o dizível faltoso da interação discursiva. Dessa forma, 

afirma Maingueneau (2008a, p. 35- 37) no que tange à relação interdiscursiva 

“Mesmo/Outro”: 

 
Reconhecer este tipo de primado do interdiscurso é incitar a construir um 

sistema no qual a definição da rede semântica que circunscreve a 

especificidade de um discurso coincide com a definição das relações 

desse discurso com seu Outro. No nível das condições de possibilidades 

semânticas, haveria, pois, apenas um espaço de trocas e jamais de 

identidade fechada. [...] O Outro não deve ser pensado como uma espécie 

de “invólucro” do discurso, ele mesmo considerado como invólucro de 

citações tomadas em seu fechamento. No espaço discursivo, o Outro não 

é nem um fragmento localizável, uma citação, nem uma entidade externa 

[...] ele se encontra na raiz de um Mesmo sempre já descentrado em 

relação a si próprio [...] ele é aquele que faz sistematicamente falta a um 

discurso e lhe permite encerrar-se em um todo.  

 

Quando se tem essa noção das correlações enunciativo-discursivas, em que o 

interdiscurso precede o discurso, há um deslocamento na forma de apreender os objetos de 

análise. São nas relações interdiscursivas e não em discursos isolados que os enunciados 

emergem. 

Para isso, o autor (2008a, p. 33) elabora uma tríade conceitual para tornar “menos 

grosseiro este termo muito vago” e opta por trabalhar e delimitar as condições de 

enunciabilidade no nível de um “universo discursivo, campo discursivo e espaço 

discursivo”, noções que abrangeriam de forma mais exata a ideia de interdiscurso e, 

consequentemente, o processo de interdiscursividade.  

O primeiro é designado pelo autor (2008a, p. 33) de universo discursivo, que “é o 

conjunto de formações discursivas de todos os tipos que interagem numa conjuntura dada”. 

É um conjunto finito e não pode ser apreendido em sua globalidade e serve como balizador 

ao analista do discurso para definir domínios que serão estudados. 

O segundo é o campo discursivo, que “são conjuntos de formações discursivas que 

se encontram em concorrência, delimitam-se reciprocamente em uma região determinada 

do universo discursivo” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 34).  

Para Fischer (2013) as formações discursivas funcionam como matrizes de sentido. 

Assim, Fischer (2013, p. 141) as descreve:  
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A formação discursiva deve ser vista, antes de qualquer coisa, como o 

princípio de dispersão e de repartição dos enunciados, segundo o qual se 

“sabe” o que pode e o que deve ser dito, dentro de determinado campo e 

de acordo com certa posição que se ocupa nesse campo. Ela funcionaria 

como uma “matriz de sentido”, e os falantes nela se reconheceriam, 

porque as significações ali lhes parecem óbvias e “naturais”. 

 

No que diz respeito à noção de formação discursiva, Maingueneau opta por 

denominá-la, atualmente, de posicionamentos (MAINGUENEAU, 2010). As formações 

podem estar em confronto, aliança ou em uma neutralidade aparente dentro de seus 

universos discursivos.  

Essa concorrência entre posicionamentos se constitui por “discursos que possuem a 

mesma função social”, mas divergem sobre o modo pelo qual ela deve ser preenchida” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 34).  

Tal concorrência, segundo o autor, deve-se ao fato de os discursos estarem sempre 

em intercorrelações que podem se atrair, se dissipar, formar embates ou alianças e, ainda, 

podem estar em uma “aparente neutralidade”.  

Portanto, Maingueneau afirmará que (2008a, p. 34), “é no interior de um campo 

discursivo que se constitui um discurso”, partindo desse princípio, diz que tais discursos 

poderiam ser descritos por regularidades mediante “formações discursivas já existentes”. 

Contudo, irá dizer que as regularidades dos discursos não emergem da mesma 

maneira, já que esses são heterogêneos. Destarte, o recorte dos discursos em campos é uma 

abstração necessária. No entanto, o intuito não é definir zonas insulares, já que o 

interdiscurso tem primazia sobre o discurso. 

Referente ao terceiro, o autor o conceitua de espaço discursivo (MAINGUENEAU, 

2008a). Este são “subconjuntos de formações discursivas que o analista, diante de seu 

propósito, julga relevante pôr em relação”. O espaço discursivo é estabelecido pelo analista 

mediante conhecimento do campo discursivo e de hipóteses referidas por ele e 

fundamentadas sobre conhecimento dos textos e sobre um saber histórico, que serão 

confirmadas ou não na análise.  

Ao segmentar o interdiscurso em três categorias analíticas, abre-se a possibilidade 

de descrições enunciativo-discursivas voltadas para a abrangência semântico-discursiva 

das constituições enunciativo-discursivas nos mais variados campos e espaços.  Sendo 

assim, por considerar como objeto de análise as relações interdiscursivas e, não, discursos 

em si, isolados, Maingueneau (2008a) propõe a apreensão desses objetos mediante uma 

semântica global do discurso para dar conta dos múltiplos planos discursivos.  
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No próximo subitem descreveremos a ideia de semântica global desenvolvida por 

Maingueneau (2008a). 

 

3.2  Semântica global 

 

O conceito de semântica global é importante para este trabalho, pois será por 

intermédio dela que iremos articular os conceitos desenvolvidos por Foucault e as ideias de 

saber, de verdade e de poder às análises dos corpora. É a semântica que nos possibilitará 

empreender tal abordagem. 

Essa categoria desenvolvida por Maingueneau (2008a) possibilita apreender o 

discurso sob diversos planos enunciativo-discursivos não hierarquizados entre si. Nesse 

sentido, o autor define elementos que atuam nas constituições discursivas sob um mesmo 

sistema de restrições semânticas que (2008a, p. 48): 

 [...] não visa de forma alguma definir frases gramaticais, mas definir 

operadores de individuação, um filtro que fixa os critérios em virtude dos 

quais certos textos se distinguem do conjunto dos textos possíveis como 

pertencendo a uma formação discursiva determinada. 

 

Não há plano discursivo que não se insira nesse sistema de formação. Contudo, 

dizer que esse plano não exista não significa afirmar que os discursos se organizam e 

emergem da mesma maneira. Então, cabe ao analista compreender que cada qual tem 

funcionamentos discursivos distintos. Destarte, têm suas marcas próprias e relevantes que 

mobilizam diferentes aportes metodológicos e operacionais, ficando a cargo do analista 

especificá-los. 

O conceito proposto pelo linguista é descrito em planos. Dessa maneira, no 

primeiro aparece a intertextualidade (2008a, p. 77) que são “tipos de relações intertextuais 

que a competência discursiva define como legítimas”.  

Ela define quais serão os textos que podem ser citados por determinada formação 

discursiva e o modo como serão inscritos em tais formações. Esses podem ou não entrar 

nas correlações discursivas de tais formações, pois cada uma tem uma fonte discursiva que 

legitima, autoriza ou rejeita semanticamente determinados enunciados. 

A intertextualidade pode ser de dois tipos específicos: uma interna, acionada por 

intermédio do que Maingueneau (2008a, p. 78) denomina “memória discursiva”, que são 

enunciados “semanticamente próximos daqueles que são autorizados pela formação 
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discursiva”. Uma intertextualidade externa, já que os discursos têm relações e se definem 

com outros campos discursivos, citáveis ou não.  

Então, cabe ao analista compreender que cada discurso apreende de maneira 

singular funcionamentos discursivos distintos e, portanto, têm suas marcas próprias e 

relevantes que mobilizam diferentes aportes metodológicos e operacionais, ficando a cargo 

do analista especificá-los. 

Quanto ao vocabulário, esse validaria uma análise enunciativo-discursiva que 

demonstrasse os opostos, o “contraditório”, aquilo que evidenciasse semanticamente as 

constituições pautadas nas diferenças.  

É na emergência do enunciado que se constitui a semanticidade, pois não existiria 

vocabulários específicos e restritos a cada discurso, pois, para o linguista “a restrição do 

universo lexical é inseparável da constituição de um território de conivência” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 81). 

O tema, para Maingueneau (2008a, p. 81), “é aquilo de que um discurso trata em 

qualquer nível que seja”. Para o autor, o que é mais importante nessa noção é a forma de 

articulação e da semanticidade que ele assume nos discursos, evidenciar o como isso se 

desdobra nas mais variadas formações discursivas seria o que de mais produtivo essa ideia 

abarca (MAINGUENEAU, 2008a). 

Ele, o tema, possibilita a aproximação entre formações distintas e dispersas. 

Verificar como esses se traduzem nos mais diversos posicionamentos, possibilita ao 

analista aproximar formações discursivas que, aparentemente, são divergentes.  

No que concerne ao estatuto do enunciador e do coenunciador, o autor (2008a, p. 

87) diz que “cada discurso define o estatuto que o enunciador deve se atribuir e o que deve 

atribuir a seu destinatário para legitimar seu dizer”. Maingueneau (2008a) classifica-o 

como modos da subjetividade enunciativa. Ele também deve ter uma dimensão 

institucional que relaciona o enunciador e o coenunciador a diversas fontes de saber, que se 

voltam à dimensão intertextual. 

O autor (MAINGUENEAU, 2008a) inclui a dêixis enunciativa entre os elementos 

que formam a semântica global. A língua define um ato de enunciação por referências 

espaço-temporal articulados pelo esquema: Eu – Tu – Aqui – Agora.  

Outro aspecto da semântica é o modo de enunciação. Problemática desenvolvida 

por Maingueneau a partir dos anos 1980. Todo discurso, escrito ou falado, possui uma voz, 

um tom, uma voz própria produzida e desdobrada em um espaço discursivo que, mesmo 

negando-a, é possível apreendê-la.  
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Maingueneau (2008a, p. 92) afirma que “o próprio “tom” se apoia sobre uma dupla 

figura do enunciador, a de um caráter e a de uma corporalidade, estreitamente associadas”. 

Com o decorrer do tempo, o tom passou a ser designado como étos discursivo por 

Maingueneau (2010). Por isso, Maingueneau (2010, p. 80) assevera que “o “conteúdo” do 

enunciado suscita adesão por meio de uma maneira de dizer que é também uma maneira de 

ser”. 

Finalizando, Maingueneau (2008a) descreve o modo de coesão. Esse estaria ligado 

à interdiscursividade. Um discurso, dependendo de cada formação discursiva, lança mão de 

referências anafóricas discursivas, construindo uma rede de remissões internas que 

legitimam ou não a rede semântica a qual pertencem. Tal rede recobre um recorte 

discursivo e recobre um encadeamento do discurso designado como coesão discursiva.  

A coesão seria um domínio pouco estudado, mas de grande importância, já que 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 98) “cada formação discursiva tem uma maneira que lhe é 

própria de construir seus parágrafos, seus capítulos, de argumentar, de passar de um tema a 

outro”.  

 

3.3  Captação textual e Subversão textual 

 

A captação e a subversão, segundo Maingueneau (2004), são formas de aludirmos a 

outros textos. Seriam espécies de imitações de um texto primeiro ou de um gênero de 

discurso.  

Maingueneau (2004) diz que esses recursos têm a propriedade de sobreposição 

enunciativa, seria, segundo o autor, “enunciados sobre enunciados” (MAINGUENEAU, 

2004, p. 172). Desse modo, tanto a captação quanto a subversão, segundo o linguista 

(2004, p. 173), são fenômenos que saem do plano da alusão e assumem:  

 Uma dimensão diferente quando se trata não de copiar um fragmento 

isolado, mas de imitar globalmente um texto ou um gênero de discurso. 

[...] Neste caso, raramente a relação entre imitação e imitado será 

exclusivamente lúdica: ela permite que o discurso de imitação construa a 

sua própria identidade. 

 

Por isso, ao assumirem uma dimensão diferente, para Maingueneau (2004) falar em 

imitação não teria validade, porque quando ela ocorre, na realidade, o que há é uma 

captação do texto primeiro ou uma subversão dele. 

Para Maingueneau (2004), quando um texto primeiro ou de um gênero discursivo é 

captado, o texto segundo – o captador - adquire uma identidade própria. Como, por 
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exemplo, um slogan que imita um provérbio: “o primeiro esforça-se, para em benefício 

próprio, apropriar-se do valor pragmático do segundo” (MAINGUENEAU, 2004, p. 173). 

No entanto, quanto à segunda maneira, a subversão, ela imita o texto primeiro com 

a intenção de parodiá-lo ou de desqualificá-lo. Assim, para Maingueneau (2004, p. 174): 

“para que haja subversão do gênero de discurso, seria necessário imaginar um provérbio 

que contestasse o próprio gênero do provérbio, a autoridade da sabedoria popular”.  

O objetivo em falarmos sobre a captação e a subversão textual nesta pesquisa 

objetiva articularmos ambos os conceitos à ideia de enunciado reitor44, desenvolvida por 

Michel Foucault (2008a), nas análises dos enunciados dos pronunciamentos do PLC 122 

(cf. capítulo 6, seção 6.4.6). 

O conceito pressupõe a existência de um texto primeiro, que seria a matriz de 

sentido a ser captada e, um texto segundo que a imita. Para Maingueneau (2004), a 

captação é uma forma de relação entre o imitado e a imitação ou, ainda, do captado para o 

captador. 

A captação é um entre tantos conceitos que pode corroborar os estudos enunciativo-

discursivos desenvolvidos por Maingueneau, principalmente a hipótese sustentada pelo 

autor de que o interdiscurso tem primazia sobre o discurso (MAINGUENEAU, 2008a). 

Não há enunciados que não suponham outros.  

Foucault (2012b) discute a ideia da regra de polivalência tática dos discursos. Ela 

seria uma estratégia discursiva pela qual os discursos partem da mesma base discursiva, no 

entanto, com objetivos opostos. A polivalência demonstraria, segundo Foucault (2012b, p. 

111): 

A multiplicidade de elementos discursivos que podem entrar em 

estratégias diferentes. É essa distribuição que é preciso recompor, com o 

que admite em coisas ditas e ocultas, em enunciações exigidas e 

interditas; com o que supõe de variantes e de efeitos diferentes segundo 

quem fala, sua posição de poder, o contexto institucional em que se 

encontra; com o que comporta de deslocamentos e de reutilizações de 

fórmulas idênticas para objetivos opostos. 

 

Ao pensarmos na multiplicidade de elementos discursivos que podem entrar em 

estratégias diferentes quando há a constituição ou a circulação dos enunciados, a captação 

                                                 
44 O enunciado reitor, segundo Foucault (2008a), possibilita a descrição de períodos enunciativos menores 

ou, ainda, a descrição de séries enunciativo-discursivas que o analista define como objeto de estudo em 

determinado campo ou espaço discursivo. Em razão disso, tais enunciados nos abrem possibilidades de 

delimitarmos e analisarmos um determinado período enunciativo, não necessariamente longo, em que elas 

emergem sobre uma multiplicidade de correlações de força. 
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torna-se ainda mais produtiva em termos de categoria analítica em nossos corpora de 

pesquisa.  

Maingueneau (2004) afirma que há dois tipos de aludir a outros textos, a captação e 

subversão, sendo que a primeira é aquela que, ao captar o texto ou gênero discursivo, o 

texto captado pelo enunciador adquire uma identidade própria. No entanto, quanto à 

segunda maneira, a subversão, ela imita o texto primeiro com a intenção de desqualificá-lo.  

No subitem seguinte, vamos abordar o sistema de formação de regras e os feixes 

correlacionais que Foucault (2008a) descreveu para a constituição das formações 

discursivas, tais como:  a formação dos objetos, a formação das modalidades enunciativas, 

a formação dos conceitos e a formação das estratégias. No entanto, nos deteremos mais na 

formação dos conceitos e na formação das modalidades enunciativas, visto que são essas as 

categorias que iremos mobilizar nas análises deste trabalho. 

Por esse motivo, ao abordamos os feixes correlacionais, o fazemos com a intenção 

de compreender e demonstrar como correlações de força enunciativo-discursivas 

constituíram, reconstituíram e instituíram saberes sobre as sexualidades. 

Os primeiros movimentos para tal compreensão foram iniciados nos capítulos 

anteriores. Portanto, para complementarmos este percurso teórico e embasarmos nossas 

análises dos corpora de pesquisa, abordaremos alguns conceitos (hipóteses para Michel 

Foucault) descritos por Foucault na Arqueologia do Saber (2008a).  

De forma geral, discorreremos sobre alguns conceitos descritos na Arqueologia e, 

de forma mais específica, nos deteremos na formação das modalidades enunciativas, na 

formação dos conceitos e, ainda, nas subdivisões de ambas. 

 

3.4  Do plano textual ao enunciativo-discursivo 

 

Abordar especificamente e com maior profundidade as “possibilidades descritivas 

de análises” (FOUCAULT, 2008a, p. 122) propostas por Michel Foucault na obra a 

Arqueologia do Saber (2008a) visa à constituição de um referencial conceitual para 

apreendermos os enunciados dos pronunciamentos políticos durante o processo de 

tramitação da proposição 122/06, pois neles identificamos aspectos que correspondem aos 

feixes correlacionais desenvolvidos por Foucault (2008a) – a formação do objeto, a 

formação dos conceitos, a formação das modalidades enunciativas e a formação das 

estratégias. 
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Pensar na obra Arqueologia do Saber (2008a) é pensar na ruptura que Michel 

Foucault proporcionou às análises históricas dos sistemas de pensamento, uma vez que eles 

tratavam seus objetos de estudos, segundo Foucault (2008a), de forma estática e 

organizados em blocos de continuidade. Descreviam uma história global pautada por 

discursos contínuos, lineares e regulares. Expunham os sistemas de formação dos conceitos 

como se todos os acontecimentos históricos que os envolviam se sucedessem sem falhas e 

rupturas.  

Assim, é essa continuidade observada na formação do conhecimento, na 

constituição dos saberes, que Foucault irá problematizar na Arqueologia do Saber. Em 

linhas gerais, o objetivo em constituir a arqueologia como abordagem analítica foi para 

dar, nas palavras de Foucault, no posfácio da obra (FOUCAULT, 2008a): 

[...] significação à palavra arqueologia que eu havia deixado vazia. 

Palavra perigosa, pois parece evocar rastros caídos fora do tempo e 

petrificados, agora, em seu mutismo. Na verdade, trata-se de descrever 

discursos. Não livros (na relação com seus autores), não teorias (com suas 

estruturas e coerência), mas os conjuntos, ao mesmo tempo familiares e 

enigmáticos, que, através do tempo, se tornam conhecidos como a 

medicina, ou a economia política, ou a biologia. Gostaria de mostrar que 

essas unidades formam domínios autônomos, embora não independentes; 

regrados, embora em contínua transformação; anônimos e sem sujeito, 

ainda que integrem tantas obras individuais. E justamente no ponto em 

que a história das ideias, decifrando os textos, procurava desvendar os 

movimentos secretos do pensamento (sua lenta progressão, seus conflitos 

e recaídas, os obstáculos contornados), gostaria de revelar, em sua 

especificidade, o nível das "coisas ditas": sua condição de aparecimento, 

as formas de seu acúmulo e encadeamento, as regras de sua 

transformação, as descontinuidades que as escandem. O domínio das 

coisas ditas é o que se chama arquivo; o papel da arqueologia é analisá-

lo. 

 

Não que essa definição seja a única possível, pois, praticamente, em quase toda a 

obra, o Foucault (2008a), mediante negações do que não seria uma arqueologia do saber, 

vai constituindo o método arqueológico para a descrição dos sistemas de pensamento e, 

consequentemente, dos discursos que os constituíram.  

Contudo, tal citação corrobora o que Foucault (2008a) descreveu como o objetivo 

de uma análise arqueológica ao longo de sua obra, que era não unificar, mas multiplicar as 

possibilidades de outras emergências de saberes, de formação dos conceitos.  

Destarte, é essa continuidade observada nos estudos históricos dos conceitos que 

Foucault irá problematizar na Arqueologia do Saber. Com uma abordagem diferenciada, 

segundo o autor (2008a, p. 122) “possibilidades descritivas de análises”, Foucault 

demonstra que os sistemas de formação do pensamento devem ser apreendidos em suas 
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rupturas. Em processos descontínuos e não lineares, em dispersões enunciativas e, em 

regularidades e sistemas de regras de formação específicos a cada enunciado e a cada 

discurso. 

Mediante essas possibilidades descritivas, Foucault abre aos estudos da linguagem 

uma gama de possibilidades de entradas conceituais e parâmetros metodológico-analíticos. 

Uma vez que descreve campos enunciativos. Dessa maneira, afirmará Foucault (2008a, p. 

31) que delinear os enunciados é: 

[..] compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua 

situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus 

limites da forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os outros 

enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de 

enunciação exclui. 

 

Contudo, se faz necessário frisar que o propósito de Foucault não era o de 

estabelecer uma teoria enunciativo-discursiva, pois, para o autor (2008a, p. 130): “Não se 

trata de fundar, de direito, uma teoria – e antes de poder eventualmente fazê-lo (não nego 

que lamento não ter ainda chegado a tanto) – mas sim, no momento, de estabelecer uma 

possibilidade”.  

Por conseguinte, citamos a passagem que é uma entre tantas as justificativas 

possíveis para termos os conceitos foucaultianos como base para os estudos de linguagem, 

visto que, como assevera o autor (2008a, p. 96): 

[...]os enunciados não existem no sentido em que uma língua existe e, 

com ela, um conjunto de signos definidos por seus traços oposicionais e 

suas regras de utilização; a língua, na verdade, jamais se apresenta em si 

mesma e em sua totalidade; só poderia sê-lo de uma forma secundária e 

pelo expediente de uma descrição que a tomaria por objeto; os signos que 

constituem seus elementos são formas que se impõem aos enunciados e 

que os regem do interior. Se não houvesse enunciados, a língua não 

existiria; mas nenhum enunciado é indispensável à existência da língua (e 

podemos sempre supor, em lugar de qualquer enunciado, um outro 

enunciado que, nem por isso, modificaria a língua). A língua só existe a 

título de sistema de construção para enunciados possíveis; mas, por outro 

lado, ela só existe a título de descrição (mais ou menos exaustiva) obtida 

a partir de um conjunto de enunciados reais. Língua e enunciado não 

estão no mesmo nível de existência; e não podemos dizer que há 

enunciados como dizemos que há línguas. 

 

Por esse motivo, ao deslocar as análises dos processos de formação do pensamento 

para uma análise dos acontecimentos enunciativos, evidenciando as dispersões e as 

descontinuidades da formação dos saberes, mostrando a fragilidade do laço entre as 

palavras e as coisas, Foucault nos lega possibilidades analíticas que tomam o objeto de 
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estudo além do plano textual e prioriza o plano enunciativo-discursivo. Assim, segundo o 

autor (2008a, p. 55), a intenção em se fazer esse movimento é o de demonstrar que: 

Em uma análise como a que empreendo, as palavras estão tão 

deliberadamente ausentes quanto as próprias coisas; não há nem 

descrição de um vocabulário nem recursos à plenitude viva da 

experiência. Não se volta ao aquém do discurso - lá onde nada ainda foi 

dito e onde as coisas apenas despontam sob uma luminosidade cinzenta; 

não se vai além para reencontrar as formas que ele dispôs e deixou atrás 

de si; fica-se, tenta-se ficar no nível do próprio discurso. [...] gostaria de 

mostrar que os "discursos", tais como podemos ouvi-los, tais como 

podemos lê-los sob a forma de texto, não são, como se poderia esperar, 

um puro e simples entrecruzamento de coisas e de palavras: trama 

obscura das coisas, cadeia manifesta, visível e colorida das palavras; 

gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de 

contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o 

intrincamento entre um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por 

meio de exemplos precisos, que, analisando os próprios discursos, vemos 

se desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as 

coisas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias da prática 

discursiva. 

 

Portanto, para demonstrar tais características dos discursos, o autor irá propor um 

conjunto de regras inerentes ao sistema de sua formação. Dessa forma, Foucault descreverá 

um feixe de correlações intrínsecas às formações dos saberes, que mobilizam séries 

enunciativas e sistemas de regras de formação dos enunciados específicos a cada 

“performance linguística ou performance verbal”. (FOUCAULT, 2008a, p. 121). 

Em vista disso, evidenciar a dispersão dos enunciados e as descontinuidades dos 

discursos são fundamentais para a arqueologia, pois os processos históricos tidos como 

contínuos, regulares e lineares, passavam a ilusão de que todos os acontecimentos, as 

ideias, os conceitos, as transformações eram naturais, atemporais. E, ainda, que “surgem” 

no tempo e no espaço sem estabelecer tipo algum de correlação com outras instâncias 

enunciativas, entre saberes, entre práticas discursivas e não discursivas. Por conseguinte, 

afirmará Foucault (2008a, p. 29): 

Uma vez suspensas essas formas imediatas de continuidade, todo um 

domínio encontra-se, de fato, liberado. Trata-se de um domínio imenso, 

mas que se pode definir: é constituído pelo conjunto de todos os 

enunciados efetivos (quer tenham sido falados ou escritos), em sua 

dispersão de acontecimentos e na instância própria de cada um. 

 

Destarte, para o autor, a formação dos saberes é dada por condições de 

possibilidade de existência em determinado momento e lugar. E são essas condições que 

autorizam tomar o discurso como objeto de análise, já que “constituem práticas que 
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formam sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT: 2008a, p. 55). Sendo 

assim, o discurso para o autor é (2008a, p. 133): 

Um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma 

formação discursiva; ele não forma uma unidade retórica ou formal, 

indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou utilização poderíamos 

assinalar (e explicar, se for o caso) na história; é constituído de um 

número limitado de enunciados para os quais podemos definir um 

conjunto de condições de existência. O discurso, assim entendido, não é 

uma forma ideal e intemporal que teria, além do mais, uma história; o 

problema não consiste em saber como e por que ele pôde emergir e tomar 

corpo num determinado ponto do tempo; é, de parte a parte, histórico - 

fragmento de história, unidade e descontinuidade na própria história, que 

coloca o problema de seus próprios limites, de seus cortes, de suas 

transformações, dos modos específicos de sua temporalidade, e não de 

seu surgimento abrupto em meio às cumplicidades do tempo. 

 

Para se compreender esses regimes do funcionamento discursivo, Foucault (2008) 

propõe feixes de análises. Para o autor, o regime discursivo é regido por regularidades 

constituídas nos enunciados. Desse modo, uma análise discursiva necessariamente deve 

partir desse nível, visto que, tem modalidades particulares de existência. Para Foucault 

(2008a, p. 124): 

A análise enunciativa só pode se referir a coisas ditas, a frases que foram 

realmente pronunciadas ou escritas, a elementos significantes que foram 

traçados ou articulados - e, mais precisamente, a essa singularidade que 

as faz existirem. [...] Só pode se referir a performances verbais realizadas, 

já que as analisa no nível de sua existência: descrição das coisas ditas, 

precisamente porque foram ditas. A análise enunciativa é, pois, uma 

análise histórica, mas que se mantém fora de qualquer interpretação: às 

coisas ditas, não pergunta o que escondem, o que nelas estava dito e o 

não-dito que involuntariamente recobrem, a abundância de pensamentos, 

imagens ou fantasmas que as habitam; mas, ao contrário, de que modo 

existem, o que significa para elas o fato de se terem manifestado, de 

terem deixado rastros e, talvez, de permanecerem para uma reutilização 

eventual; o que é para elas o fato de terem aparecido - e nenhuma outra 

em seu lugar.  

 

A crítica arqueológica recai sobre as formas de agrupá-los em unidades contínuas e 

lineares. No que tange à ideia de continuidade na história das ciências, essa se estabeleceu 

por intermédio de noções de uma história global baseada nas ideias de tradição, 

desenvolvimento, influência, mentalidade ou espírito de uma época.  

A referência feita por Foucault (2008a, p. 24) às continuidades estariam alinhadas 

por disciplinas que, se opondo umas às outras como “tipos, formas ou gêneros do 

discurso”, formariam as noções de sínteses acabadas, regulares e contínuas.  

Nesses agrupamentos lineares e homogêneos das formas de apreensão dos 

pensamentos, estariam: a literatura, as ciências, a religião, a filosofia, como “grandes 
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individualidades históricas” (2008a, p. 24) e como vozes únicas de um autor, um cientista, 

um linguista, um filósofo e outros. Isso sustentaria a ideia de terem sido constituídos por 

um “único gênio criador”.  

Outra crítica de Foucault (2008a) alusiva às continuidades, recai sobre a noção de 

livro e de obra como unidades do discurso. Todas essas questões, de uma maneira geral, 

consistiriam em manter uma certa noção de não interrupção na história das ideias e, com 

isso, dos discursos que se formaram. Então, para o autor (FOUCAULT, 2008a, p. 24), seria 

preciso: 

Pôr em questão, novamente, essas sínteses acabadas, esses agrupamentos 

que, na maioria das vezes, são aceitos antes de qualquer exame, esses 

laços cuja validade é reconhecida desde o início; é preciso desalojar essas 

formas e essas forças obscuras pelas quais se tem o hábito de interligar os 

discursos dos homens; é preciso expulsá-las da sombra onde reinam. E ao 

invés de deixá-las ter valor espontaneamente, aceitar tratar apenas, por 

questão de cuidado com o método e em primeira instância, de uma 

população de acontecimentos dispersos.  

 

Ao abolirmos os processos de continuidade no regime de organização dos 

discursos, nos deparamos com domínios discursivos. Foucault (2008a, p. 30) irá definir um 

“projeto de uma descrição dos acontecimentos discursivos” dentro “de uma população de 

acontecimentos no espaço do discurso” para buscar as unidades, as regularidades e os 

sistemas de regras que regem os enunciados em determinado momento e lugar. Para 

Foucault (2008a, p. 30), o acontecimento discursivo: 

É o conjunto sempre finito e efetivamente limitado das únicas sequências 

linguísticas que tenham sido formuladas: elas bem podem ser 

inumeráveis e podem, por sua massa, ultrapassar toda capacidade de 

registro, de memória, ou de leitura: elas constituem, entretanto, um 

conjunto finito. Eis a questão que a análise da língua coloca a propósito 

de qualquer fato de discurso: segundo que regras um enunciado foi 

construído e, consequentemente, segundo que regras outros enunciados 

semelhantes poderiam ser construídos? A descrição de acontecimentos do 

discurso coloca uma outra questão bem diferente: como apareceu um 

determinado enunciado, e não outro em seu lugar? 

 

Se torna perceptível a singularidade de um evento enunciativo, já que, para o autor, 

trata-se de um acontecimento, de uma dispersão dos enunciados, de condições de 

existência e da possibilidade de um enunciado emergir em dado momento e lugar.  

Como uma população de acontecimentos discursivos, um enunciado sempre se 

formará em correlações com outros, ou seja, será sempre um processo de correlações 

enunciativos-discursivas sob regras específicas e regimes enunciativos próprios. 
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Para isso, o autor elabora como metodologia conceitual-analítica um feixe de 

relações e de regras de formação para uma análise enunciativa, as quais agrupamos45 

seguindo a ordem na qual são apresentados na Arqueologia do Saber (2008a): 

 

✓ Formação dos objetos:  

 

1. superfícies de emergência 

2. superfícies de delimitação  

3. grades de especificação 

 

✓ Formação das modalidades enunciativas:  

 

1. status do sujeito que fala  

2. lugares institucionais aos quais o discurso foi obtido/se refere 

3. posições do sujeito que fala 

 

✓ Formação dos conceitos:  

 

1. formas de sucessão:  

 

a) disposições das séries enunciativas 

b) tipos de correlação dos enunciados 

c) esquemas retóricos  

 

2. formas de coexistência:  

 

a) campos de presença  

b) campos de concomitância 

c) domínios de memória 

 

3. procedimentos de intervenção:  

                                                 
45O agrupamento se refere à síntese dos conceitos descritos pelo autor no capítulo II – As Regularidades 

Discursivas, na obra A arqueologia do Saber (FOUCAULT, 2008a, p. 21) - no qual organiza os conceitos em 

tópicos e subconjuntos para descrever as regularidades.  
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a) técnicas de reescrita   

b) métodos de transcrição – (modos de tradução - de aproximação - formas de 

transferência - sistematização dos enunciados) 

 

✓ Formação das estratégias (temas e teorias):  

 

1. pontos de difração - (pontos de incompatibilidade - pontos de equivalência - 

pontos de ligação e de sistematização)  

2. economia da constelação discursiva 

3.  função do discurso em um campo de práticas não discursivas 

4. posições possíveis do desejo em relação ao discurso 

 

São esses quatro conjuntos e subconjuntos de regras de formação que, segundo o 

autor (FOUCAULT, 2008a, p. 90), caracterizam a “formação discursiva e definem grupos 

de enunciados”. 

 Para cada feixe de relação há subdivisões determinadas. Cada qual exerceria 

funções específicas que dariam conta de uma análise para verificar: a) o “sistema de 

emergência dos objetos”; b) o “aparecimento e distribuição dos modos enunciativos”; c) o 

“posicionamento e dispersão dos conceitos e dos desenvolvimentos das escolhas 

estratégicas” nos discursos (FOUCAULT, 2008a, p. 89).  

Ao se estabelecer uma análise enunciativa com base no sistema de regras de 

formações e nas suas subdivisões, os feixes de relações iriam expor, segundo Foucault 

(2008a, p. 55), não a “existência muda de uma realidade”, mas “o regime dos objetos”, por 

isso: 

"As palavras e as coisas" é o título - sério – de um problema; é o título - 

irônico - do trabalho que lhe modifica a forma, lhe desloca os dados e 

revela, afinal de contas, uma tarefa inteiramente diferente, que consiste 

em não mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos 

significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como 

práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. 

Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que 

utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna 

irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse "mais" que é preciso fazer 

aparecer e que é preciso descrever. 
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Apesar de o autor fixar as descontinuidades e a dispersão dos discursos, pelo 

quadro descrito anteriormente, observa-se que evidenciar, analisar, descrever uma 

constituição enunciativo-discursiva é possível. Segundo Machado (2007, p. 104): 

Os discursos são uma dispersão no sentido de que são formados por 

elementos que não estão ligados por nenhum princípio de unidade [...]. O 

que permite precisar ainda mais o ponto de partida de A arqueologia do 

saber: a análise dos discursos será a descrição de uma dispersão. Mas 

com que objetivo? Para estabelecer regularidades que funcionem como 

lei da dispersão, ou formar sistemas de dispersão entre os elementos do 

discurso como uma forma de regularidade. Em outras palavras, trata-se 

de formular regras capazes de reger a formação dos discursos. A essas 

regras, que são as condições de existência de um discurso, e devem 

explicar como os discursos aparecem e se distribuem no interior de um 

conjunto, Foucault chama “regras de formação”. 

 

A essa regularidade, Foucault (2008a) designará formação discursiva. A proposta é 

a de se fazer uma análise enunciativa que comporte os quatros elementos enunciativo-

discursivos. Porém, cada qual em suas condições de possibilidade de existência, de 

emergência, considerando o que as tornou possível emergir ou se transformarem em dado 

momento e lugar. As regras de formação não se constituiriam da mesma maneira em todos 

os enunciados e discursos. Para Machado (2007, p. 105): 

A descoberta dessas regras, que disciplinam objetos, tipos enunciativos, 

conceitos e temas, caracteriza o discurso como regularidade e delimita o 

que Foucault chama de “formação discursiva”. Um sistema de regras de 

formação determina uma “formação discursiva”. Em suma, um discurso, 

considerado como dispersão de elementos, pode ser descrito como 

regularidade, e, portanto, individualizado, descrito em sua singularidade, 

se suas regras de formação forem determinadas nos diversos níveis. 

 

Resumidamente, os sistemas de regras de formação são constituídos por quatro elementos 

que descreveremos a seguir. 

 A formação dos objetos tem como função compreender as regras que 

condicionaram o surgimento de algo como objeto discursivo (objeto de discurso) e suas 

constituições como condições de aparecimento histórico ou acontecimento discursivo.  

Para Foucault (2008, p. 47), “dar status de objeto é definir aquilo de que fala, fazê-

lo aparecer, torná-lo nomeável e descritível”. Por conseguinte, obedece a regras específicas 

de uma determinada formação discursiva.  

Os objetos de discurso para o autor são aqueles passíveis de conhecimento, ou, de 

constituição de saberes, por exemplo, a loucura tomada como domínio discursivo da 

psicopatologia. Um objeto, de maneira geral, somente se torna objeto de discurso por 

intermédio de um feixe de relações. Destarte, afirma Foucault (2008a, p. 49): 
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Se, em nossa sociedade, em uma época determinada, o delinquente foi 

psicologizado e patologizado, se a conduta transgressora pôde dar lugar a 

toda uma série de objetos de saber, deve-se ao fato de que, no discurso 

psiquiátrico, foi empregado um conjunto de relações determinadas. 

Relação entre planos de especificação, como as categorias penais e os 

graus de responsabilidade diminuída, e planos psicológicos de 

caracterização [...] Relação entre a instância de decisão médica e a 

instância de decisão judiciária.[...] Relação entre o filtro constituído pela 

interrogação judiciária, as informações policiais, a investigação e todo o 

aparelho de informação jurídica, e o filtro constituído pelo questionário 

médico, os exames clínicos, a pesquisa dos antecedentes e as narrações 

biográficas. Relação entre as normas familiares, sexuais, penais, do 

comportamento dos indivíduos, e o quadro dos sintomas patológicos e 

doenças de que eles são os sinais. Relação entre a restrição terapêutica no 

meio hospitalar. [...] São essas relações que, atuando no discurso 

psiquiátrico, permitiram a formação de todo um conjunto de objetos 

diversos. 

 

Quanto à formação dos conceitos, refere-se à constituição das correlações 

enunciativos-discursivas em um campo enunciativo que organiza e faz circular os 

enunciados que neles surgem. Essa organização compreende: a) as formas de sucessão e as 

disposições em séries (uma subdivisão dentro das formas de sucessão); b) os diversos tipos 

de correlação dos enunciados; c) os esquemas retóricos nos quais os grupos de enunciados 

podem se combinar.  

Dessa maneira, os feixes correlacionais na sua formação comprovariam o 

aparecimento e a recorrência de determinados conceitos, a seriação em conjuntos e a 

disposição geral dos enunciados, uma vez que, para Foucault (2008a, p. 63): 

[...] a maneira de transcrever o que se observa e de reconstituir, no fio dos 

enunciados, um percurso perceptivo; é a relação e o jogo de 

subordinações entre descrever, articular em traços distintivos, caracterizar 

e classificar; é a posição recíproca das observações particulares e dos 

princípios gerais; é o sistema de dependência entre o que se aprendeu, o 

que se viu, o que se deduz, o que se admite como provável, o que se 

postula. A história natural, nos séculos XVII e XVIII não é simplesmente 

uma forma de conhecimento que deu uma nova definição aos conceitos 

do "gênero" ou de "caráter" e que introduziu conceitos novos como o de 

"classificação natural" ou de "mamífero"; é, antes de tudo, um conjunto 

de regras para dispor em série enunciados, um conjunto obrigatório de 

esquemas de dependências, de ordem e de sucessões em que se 

distribuem os elementos recorrentes que podem valer como conceitos. 

 

Os feixes também configuram as formas de coexistência que se dariam no campo 

enunciativo por presença, concomitância e memória. Tais campos definem os tipos de 

enunciado que podem ou devem emergir.  
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O campo de presença seria aquele em que todos os enunciados formulados em 

outros lugares e retomados seriam aceitos no discurso em questão, reconhecidos como 

verdadeiros. Seriam enunciados recorrentes, com status e autoridade para enunciarem ou 

serem enunciados em determinado momento e lugar.  

O campo de presença é a retomada de verdades admitidas, descrições exatas, 

raciocínios fundados ou pressupostos. Mobiliza os enunciados rejeitados, excluídos, 

criticados, julgados, de forma explícita ou implícita.  

Outro campo descrito por Foucault na formação dos conceitos é o de 

concomitância. Esse consiste em enunciados originados em diferentes formações 

discursivas que formam domínios discursivos diversos. Esse campo correlaciona 

enunciados para a formação dos conceitos em emergência, seja em forma de analogias, 

princípios gerais ou premissas aceitas para validação de determinado raciocínio.  

O campo enunciativo ainda compreende um domínio de memória que para o autor 

(2008, p. 65):  

[...] trata-se dos enunciados que não são mais nem admitidos nem 

discutidos, que não definem mais, consequentemente, nem um corpo de 

verdades nem um domínio de validade, mas em relação aos quais se 

estabelecem laços de filiação, gênese, transformação, continuidade e 

descontinuidade histórica. 

 

No que se refere aos enunciados, o que Foucault demonstra é que estes estão em um 

nível totalmente diferente dos abordados pela gramática, pela lógica (proposições) ou pelos 

atos de linguagem (os atos ilocucionários).  

Desse modo, eles não equivalem à frase, às proposições e, tampouco aos atos de 

linguagem, pois não se apoiam nos mesmos critérios de formação. Os enunciados não 

podem ser definidos, segundo o autor (2008a, p. 120), “como uma unidade de tipo 

linguístico (superior ao fenômeno e à palavra, inferior ao texto) ”, mas sim, como uma 

função que correlaciona diversas unidades em um campo enunciativo no qual há o 

“exercício de uma função enunciativa e as condições segundo as quais ela faz aparecerem 

unidades diversas”. 

Para Foucault (2008a, p. 98), o enunciado “é uma função que cruza um domínio de 

estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, 

no tempo e no espaço”, por isso ele é: 

Mais que um elemento entre outros, mais que um recorte demarcável em 

um certo nível de análise, trata-se, antes, de uma função que se exerce 

verticalmente, em relação às diversas unidades, e que permite dizer, a 

propósito de uma série de signos, se elas estão aí presentes ou não. O 
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enunciado não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de relações 

entre elementos variáveis, autorizando assim um número talvez infinito 

de modelos concretos); é uma função de existência que pertence, 

exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se pode decidir, em 

seguida, pela análise ou pela intuição, se eles "fazem sentido" ou não, 

segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de que são signos, e que 

espécie de ato se encontra realizado por sua formulação (oral ou escrita). 

 

 Concernente à formação das estratégias, a sua função é a definição do sistema de 

regras de formação para diferentes temas ou teorias, subconjuntos temáticos ou pontos de 

difração, pois esses individualizam um determinado discurso. Para o autor, os discursos se 

organizam em objetos, conceitos e funções enunciativas, que, ao estabelecerem um sistema 

de regras de formação, constituem temas ou teorias que são exemplificados por Foucault 

(2008a, p. 71) como:  

[...] tema, na gramática do século XVIII, de uma língua originária de que 

todas as outras derivariam e manteriam a lembrança por vezes decifrável; 

teoria, na filologia do século XIX, de um parentesco - direito ou colateral 

- entre todas as línguas indo-europeias, e de um idioma arcaico que lhes 

teria servido de ponto de partida comum. 

  

Foucault (2008a) irá tratar os temas e as teorias como estratégias qualquer que seja 

o nível formal que ocupem. Para serem descritas em seu nível enunciativo-discursivo, há 

de se observar as seguintes direções: a) os pontos de difração, que abrangeriam os pontos 

de incompatibilidade, de equivalência e de ligação de uma sistematização; b) a 

possibilidade de emergência de determinados objetos, práticas, modalidades e funções 

enunciativas, conceitos, que poderiam ter aparecido na formação das estratégias e não 

surgiram.  

Para Foucault (2008a), há sempre possibilidades outras de existência enunciativas, 

então, a questão de interesse é o como – e sob quais regras e regularidades - se formou nos 

discursos determinado conceito, estratégia, enunciado, objeto. E, o mais importante, o que 

deu a tais discursos o estatuto de verdade, de validade, de cientificidade, e não a outros que 

coexistiram no mesmo momento e lugar. Por esse motivo, o autor assevera (FOUCAULT, 

2008a, p. 74):  

[...] todos os jogos possíveis não estão efetivamente realizados: há muitos 

conjuntos parciais, compatibilidades regionais, arquiteturas coerentes, 

que poderiam ter aparecido e que não se manifestaram. Para dar conta das 

escolhas - e apenas delas - que foram realizadas entre todas as que o 

poderiam ter sido, é preciso descrever instâncias específicas de decisão: 

em primeiro lugar, o papel desempenhado pelo discurso estudado em 

relação aos que lhe são contemporâneos e vizinhos. 
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É por essa razão que o autor irá falar em constelação discursiva, que seria as 

modificações de possibilidades de escolhas temáticas ou teóricas. A constelação se refere à 

ideia de que um enunciado somente existe em correlações com outros.  

Para Foucault (2008a, p. 110), o enunciado está sempre em relações com outros, em 

relações com campos adjacentes, pois “um enunciado tem sempre margens povoadas de 

outros enunciados”. Então, a constelação é o que possibilita essas constantes correlações 

enunciativo-discursivas, seja em forma de aliança, em forma de embates ou, ainda, em 

forma de uma suposta neutralidade. Logo, afirma o autor (2008a, p. 112): 

[...] não há enunciado em geral, enunciado livre, neutro e independente; 

mas sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, 

desempenhando um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles 

se distinguindo. [...] não há enunciado que não suponha outros; não há 

nenhum que não tenha, em torno de si, um campo de coexistências, 

efeitos de série e de sucessão, uma distribuição de funções e de papéis. 

 

Ainda quanto à formação das estratégias, deve-se considerar a função exercida 

pelos discursos em um campo de práticas não discursivas. Estas seriam o que Foucault, 

posteriormente, designou como dispositivo. Ou seja, o discursivo e o não discursivo 

imbricados e inseparáveis nas constituições dos discursos, o dito e o não-dito, os mais 

diversos elementos heterogêneos, tais como: discursos, instituições, arquitetura, 

regramentos, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 

morais, filantrópicas.  

Essas instâncias ainda compreenderiam o regime e o processo de apropriação dos 

discursos e, ainda, o que o autor chama de “posições possíveis do desejo” (FOUCAULT, 

2008a, p. 75) em relação aos discursos: 

[...] o local de uma encenação fantasmática, elemento de simbolização, 

forma do proibido, instrumento de satisfação derivada (essa possibilidade 

de estar relacionado com o desejo não é apenas o fato do exercício 

poético, romanesco ou imaginário do discurso: os discursos sobre a 

riqueza, linguagem, natureza, loucura, vida e morte, e muitos outros 

talvez, que são muito mais abstratos, podem ocupar, em relação ao 

desejo, relações bem determinadas). De qualquer modo, a análise dessa 

instância deve mostrar que nem a relação do discurso com o desejo, nem 

os processos de sua apropriação, nem seu papel entre as práticas não 

discursivas são extrínsecos à sua unidade, à sua caracterização, e às leis 

de sua formação. 

 

Em relação à formação das modalidades enunciativas, objetiva-se determinar as 

regras que tornaram possível a existência de enunciações diversas nas constituições 

discursivas.  
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De maneira geral, a modalidade enunciativa é uma relação entre a dispersão do 

sujeito e o enunciado. Tendo em mente que, para Foucault, diferentemente do concebido 

como sujeito da razão, do conhecimento ou psicológico, o sujeito é uma função vazia 

dentro dos enunciados, uma posição que tem possibilidades de constituições diversas.  

Por isso, tal função pode ser preenchida por inúmeras e diferentes posições do 

sujeito nos enunciados.  

A seguir, descreveremos de forma mais abrangente o feixe correlacional das 

modalidades enunciativas. 

 

3.5  Da dispersão do sujeito às funções enunciativas 

 

As modalidades enunciativas, como já dito, seguem igualmente regras de formação 

que se constituem por feixes relacionais que definem “as leis” das mais diversas 

enunciações e os lugares aos quais emergem.  

Para Foucault (2008a, p. 57), os feixes relacionais se apoiariam em três princípios: 

no status e na autoridade de quem fala, nos lugares institucionais nos quais o discurso 

emerge e nas posições do sujeito. 

A primeira questão seria saber quem fala e qual seria o status de quem detém, 

segundo o autor (2008a, p. 57), “o direito regulamentar ou tradicional, juridicamente 

definido ou espontaneamente aceito, de proferir semelhante discurso?”.  

Um exemplo mostrado por Foucault é a do status e da autoridade dos médicos, uma 

vez que a fala deles é indissociável da própria figura/personagem que são definidos por um 

status. Percebe-se que não é qualquer pessoa que detém a autoridade de fala e o status para 

proferir determinado discurso. Portanto, para Foucault (2008a, p. 56), é preciso saber:  

 
Quem fala? Quem no conjunto de todos os sujeitos falantes tem boas 

razões para ter esta espécie de linguagem? Quem é seu titular? Quem 

recebe dela sua singularidade, seus encantos, e de quem, em troca, recebe 

se não sua garantia, pelo menos a presunção de que é verdadeira? Qual é 

o status dos indivíduos que têm – e apenas eles – o direito regulamentar 

ou tradicional, juridicamente definido ou espontaneamente aceito, de 

proferir semelhante discurso? O status do médico compreende critérios de 

competência e de saber; instituições, sistemas, normas pedagógicas; 

condições legais que dão direito – não sem antes lhe fixar limites - à 

prática e à experimentação do saber. 

 

Dentro de uma abordagem enunciativa são os enunciados que dão a condição ou a 

possibilidade de surgimento de uma posição sujeito. Por esse motivo, as modalidades têm 
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uma função que está ligada às possíveis posições que o sujeito pode ou deve exercer em 

relação aos diversos domínios ou grupos de objetos. Ao falar em posição sujeito, Foucault 

(2008a) demonstra a sua dispersão e a descontinuidade. Assim, afirma o autor 

(FOUCAULT, 2008a, p. 105): 

É absolutamente geral na medida em que o sujeito do enunciado é uma 

função determinada, mas não forçosamente a mesma de um enunciado a 

outro; na medida em que é uma função vazia, podendo ser exercida por 

indivíduos, até certo ponto, indiferentes, quando chegam a formular o 

enunciado; e na medida em que um único e mesmo indivíduo pode 

ocupar, alternadamente, em uma série de enunciados, diferentes posições 

e assumir o papel de diferentes sujeitos.  

 

Esse descentramento do sujeito desloca a ideia de sujeito da razão como vetor de 

conhecimentos e o torna fragmentado, transformado, perpassado e constituído nos e pelos 

enunciados. Logo, o sujeito é sempre uma possibilidade de existência que somente será 

constituída na medida em que ocupar uma determinada posição no enunciado. 

Ainda concernente às posições, segundo Foucault (2008, p. 58), tais funções e 

posições se definem “pela situação que lhe é possível ocupar em relação aos diversos 

domínios ou grupos de objetos”. A cada enunciado se exerce uma determinada função 

enunciativa que mobiliza regras constitutivas do discurso em questão.  

Essa articulação dos enunciados, faz surgir conteúdos passíveis de serem descritos e 

interpretados pelo analista que tem a possibilidade de expor o funcionamento discursivo 

dos enunciados mediante funções enunciativas específicas, em dado momento e lugar.  

Foucault (2008a) diz que o enunciado foi e é produzido por uma posição sujeito e 

em lugar institucional específico, sendo inseparável esta condição.  

Destarte, afirma o autor (FOUCAULT, 2008a, p. 58-82), no que tange à posição 

sujeito: 

 
As posições do sujeito se definem igualmente pela situação que lhe é 

possível ocupar em relação aos diversos domínios ou grupos de objetos: 

ele é o sujeito que questiona, segundo uma certa grade de interrogações 

explícitas ou não, e que ouve, segundo um certo programa de informação; 

é sujeito que observa, segundo um quadro de traços característicos, e que 

anota, segundo um tipo descritivo; está situado a uma distância perceptiva 

ótica cujos limites demarcam a parcela de informação pertinente [...]. A 

essas situações perceptivas é preciso somar as posições que o sujeito pode 

ocupar na rede de informações [...]. Em suma, as modalidades diversas da 

enunciação não estão relacionadas à unidade de um sujeito – quer se trate 

do sujeito tomado como pura instância fundadora de racionalidade, ou do 

sujeito tomado como função empírica de síntese. Nem o “conhecer” nem 

os “conhecimentos”.  
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A dispersão dos sujeitos é uma das características intrínsecas às funções 

enunciativas. É o que permite descrever uma dimensão na qual a função enunciativa se 

constitui mediante as posições do sujeito do enunciado.  

Essa função, como descreve Foucault (2008a), pode ou deve ser exercida: a) por 

indivíduos diversos; b) por diferentes posições; c) por diferentes sujeitos e, por isso, 

possibilita um indivíduo ocupar diferentes posições ou assumir variados papeis em uma 

série de enunciados. 

Outra questão é a necessidade de descrever os lugares institucionais em que os 

discursos são constituídos, os domínios discursivos que formam e os objetos que 

discursivizam.  

Ainda seguindo o exemplo descrito por Foucault (2008a), no caso de um médico, 

os lugares institucionais seriam todos aqueles que instituem e validam as práticas médicas. 

Seriam as correlações discursivas e não discursivas, tais como: os hospitais, os 

laboratórios, as instituições de ensino da prática médica, as bibliotecas (bibliografias), os 

relatórios médicos, as observações sistemáticas. E, ainda, as correlações estabelecidas entre 

as práticas médicas e as jurídicas nos séculos anteriores. Enfim, todo um sistema 

enunciativo-discursivo que é indissociável dos locais em que são constituídos saberes. 

As funções possuem características que as inserem em um nível enunciativo. Por 

isso, elas têm: um referencial e não um correlato, ou, ausência de um correlato. O 

referencial é um conjunto que forma o lugar, a condição, o campo de emergência, a 

instância de diferenciação dos indivíduos ou objetos. É formado por um estado de coisas, 

constitui relações, define possibilidades de aparecimento e de delimitação dos enunciados e 

de seus sentidos. As funções também definem as posições que os sujeitos podem ou devem 

ocupar na dispersão dos enunciados e na diversidade dos discursos. Além disso, elas 

somente se exercem em um domínio associado. Nesse sentido, assevera Foucault (2008a, 

p. 110): 

[...] a função enunciativa - mostrando assim que não é pura e simples 

construção de elementos prévios - não pode se exercer sobre uma frase ou 

proposição em estado livre. [...] para que se trate de um enunciado é 

preciso relacioná-la com todo um campo adjacente. [...] um enunciado 

tem sempre margens povoadas de outros enunciados. Essas margens se 

distinguem do que se entende geralmente por "contexto" - real ou verbal -

, isto é, do conjunto dos elementos de situação ou de linguagem que 

motivam uma formulação e lhe determinam o sentido. 
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Para Foucault (2008a), o contexto faz parte de uma rede de formulações mais 

gerais, que tem no campo enunciativo, nas regras de formação e nos feixes de relações 

específicos a cada campo, a possibilidade de existência do nível contextual.  

O campo enunciativo está sempre em relação com campos associados que, 

segundo o autor (2008a, p. 111), “permite aos enunciados ter um contexto determinado” e 

“um conteúdo representativo específico”.  

O campo associado é formado por séries enunciativas que podem ser constituídas 

por diferentes formulações, seja reatualizando um enunciado, negando-o, repetindo-o, 

modificando-o, adaptando-o, transformando-o, validando-o, invalidando-o. Assim, “não há 

enunciado que, de uma forma ou de outra, não reatualize outros enunciados” 

(FOUCAULT, 2008a, p. 111). 

A respeito das regularidades no discurso, elas designam o conjunto das condições 

nas quais se exerce uma determinada função enunciativa que assegura e define sua 

existência. É a regularidade, segundo Foucault (2008a, p. 162-164), que especifica um 

campo de aparecimento, independentemente de os enunciados serem únicos ou mil vezes 

repetidos, banais ou extraordinários.  

Para Foucault (2008a), no que se refere à ordem discursiva, a originalidade ou a 

identidade entre os discursos, não são os critérios para que ela, a ordem, estabeleça e, sim, 

as regularidades dos enunciados e o campo enunciativo em que o discurso é delimitado. Já 

que o campo é “um domínio inteiramente ativo” (FOUCAULT, 2008a, p. 164). Por esse 

motivo, afirma Foucault (2008a, p. 162-163): 

A precedência não é um dado irredutível e primeiro; não pode 

desempenhar o papel de medida absoluta que permitiria avaliar qualquer 

discurso e distinguir o original do repetitivo. Não basta a demarcação dos 

antecedentes para determinar uma ordem discursiva. [...] a identidade não 

é um critério; ainda mais quando é parcial, quando as palavras não são 

usadas cada vez no mesmo sentido, ou quando um mesmo núcleo 

significativo é apreendido por meio de palavras diferentes: até que ponto 

se pode afirmar que é o mesmo tema organicista que se revela através dos 

discursos e dos vocabulários tão diferentes de Buffon, de Jussieu e de 

Cuvier? [...] Não há semelhança em si, imediatamente reconhecível, entre 

as formulações: sua analogia é um efeito do campo discursivo em que a 

delimitamos. [...] Uma descoberta não é menos regular, do ponto de vista 

enunciativo, do que o texto que a repete e a difunde. 

 

A questão levantada por Foucault (2008a) é a de que não existiria uma diferença do 

ponto de vista das regularidades discursivas entre enunciados criadores (ativos) e 

enunciados imitativos (passivos). Ambos obedecem aos mesmos sistemas e regras de 

formação, que os atravessam e constituem espaços de coexistência.  
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Na dispersão dos enunciados, buscam-se as formas de regularidades dos discursos, 

pela formação dos objetos, dos conceitos, das modalidades enunciativas e das estratégias e, 

igualmente, de todo os subconjuntos e subdivisões que essas comportam.  

Destarte, ao se analisar um enunciado, a ideia não é opor um dado novo a um 

antigo, não é opor enunciados ativos aos enunciados passivos, pois no concernente à 

gramática ou à lógica de tais enunciados, eles podem ser idênticos, mas, segundo Foucault 

(2008a, p. 164), “serão sempre enunciativamente diferentes”.  

Logo, não se trata de fazer emergir o inédito nos discursos, o princípio ou a causa 

em que foram organizados, nem tampouco delimitar o final de determinado discurso ou seu 

tempo histórico. Para Foucault (2008a, p. 164), ao se tratar de acontecimentos discursivos 

é necessário “distinguir entre analogia linguística (ou tradutibilidade), identidade lógica 

(ou equivalência) e homogeneidade enunciativa”. Sendo assim, afirma Foucault (2008a, p. 

164): 

[...] uma homogeneidade enunciativa que se instaura não implica de 

modo algum que, de agora em diante e por décadas ou séculos, os 

homens vão dizer e pensar a mesma coisa; não implica, tampouco, a 

definição, explícita ou não, de um certo número de princípios de que todo 

o resto resultaria como consequência. As homogeneidades (e 

heterogeneidades) enunciativas se entrecruzam com continuidades (e 

mudanças) linguísticas, com identidades (e diferenças) lógicas, sem que 

umas e outras caminhem no mesmo ritmo ou se dominem 

necessariamente. 

 

Como já mencionado, o enunciado está sempre em relações com outros, em 

relações com campos adjacentes, pois “um enunciado tem sempre margens povoadas de 

outros enunciados” (FOUCAULT, 2008a, p. 110). Por essa razão, ao pensarmos nas 

regularidades dos discursos, nas questões referentes à neutralidade de oposições entre 

enunciados produtores de determinado conhecimento e os que apenas os reproduzem 

(enunciados ativos e passivos), vê-se desfazer a ideia de criação e de originalidade, uma 

vez que todos se constituem em correlações de força enunciativo-discursivas. 

Dessa maneira, no que tange à formação de seus objetos, conceitos, estratégias e 

modalidades enunciativas, existiriam grupos de enunciados que empregariam as regras e o 

sistema de feixes de relação de maneira mais ampla e outros que os empregariam de forma 

mais específica. A esses grupos de enunciados mais específicos, dentro das regularidades 

dos discursos e dos domínios destes, o autor (2008a, p. 166) diz ser possível descrever uma 

árvore de derivação enunciativa que se constituiria da seguinte forma: 

[...] em sua base, os enunciados que empregam as regras de formação em 

sua extensão mais ampla; no alto, e depois de um certo número de 
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ramificações, os enunciados que empregam a mesma regularidade, porém 

mais sutilmente articulada, mais bem delimitada e localizada em sua 

extensão. A arqueologia pode assim - e eis um de seus temas principais - 

constituir a árvore de derivação de um discurso, por exemplo, o da 

história natural. Ela colocará, junto à raiz, como enunciados reitores, os 

que se referem à definição das estruturas observáveis e do campo de 

objetos possíveis, os que prescrevem as formas de descrição e os códigos 

perceptivos de que ele pode servir-se, os que fazem aparecerem as 

possibilidades mais gerais de caracterização e abrem, assim, todo um 

domínio de conceitos a ser construídos. 

 

Uma das características da árvore de derivação enunciativa é a possibilidade de se 

analisar os acontecimentos discursivos por intermédio de enunciados reitores. Com os 

enunciados reitores a arqueologia descreveria, como observa Foucault (2008a), um nível 

enunciativo que teria um recorte temporal próprio, diferentemente de uma análise em que a 

periodização totalitária e englobante é a definidora das formações discursivas de 

determinado período ou lugar.  

Os enunciados reitores abrem, segundo o autor (2008a), todo um domínio de 

conceitos a serem constituídos, em razão disso: a) definem estruturas; b) definem campos 

de objetos possíveis; c) prescrevem formas de descrição; d) prescrevem códigos; e) 

constituem escolhas estratégicas. 

A vantagem de abordar um nível enunciativo por enunciados reitores é a de se ter 

pontos autônomos, sem hierarquia temporal. Dessa forma, a derivação por intermédio dos 

enunciados reitores, segundo Foucault (2008a, p. 167):  

É diferente de todos esses percursos e deve ser descrita em sua 

autonomia. Podem-se, assim, descrever as derivações arqueológicas da 

história natural sem começar por seus axiomas indemonstráveis ou seus 

temas fundamentais (por exemplo, a continuidade da natureza) e sem 

tomar como ponto de partida e como fio condutor as primeiras 

descobertas ou as primeiras abordagens. [...] vemos abrir-se todo um 

domínio de questões possíveis. Por mais que essas diferentes ordens 

sejam específicas e tenham cada uma sua autonomia, deve haver entre 

elas relações e dependências. 

 

Para Foucault (2008a), há de se ter cuidado ao se descrever uma árvore de 

derivação enunciativa e os enunciados reitores que estariam em sua base, pois estes 

enunciados são diferentes de formulações tidas como originais ou como descobertas. 

Diferentemente das descrições que se baseiam em períodos históricos ou em 

épocas, isto é, em sucessividades de acontecimentos dentro da história do pensamento, a 

descrição por uma derivação enunciativa faz emergir, segundo Foucault (2008a, p. 167), 

"períodos enunciativos que se articulam no tempo dos conceitos, nas fases teóricas, nos 
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estágios de formalização e nas etapas de evolução linguística, mas sem se confundir com 

eles”. 

Sendo assim, os enunciados reitores nos possibilitam a descrição de períodos 

menores nessas etapas, ou, ainda, em séries enunciativo-discursivas que o analista define 

como objeto de estudo em determinado campo ou espaço discursivo.  

Em razão disso, tais enunciados nos abrem possibilidades de delimitarmos e 

analisarmos um período enunciativo, não necessariamente longo, em que séries 

enunciativo-discursivas emergem sobre uma multiplicidade de correlações de força. 

Outro fator positivo ao elencar um enunciado reitor é que podemos relacioná-lo 

como referencial nas análises da derivação enunciativa, já que o referencial (FOUCAULT, 

2008a) é um conjunto que forma o lugar, a condição, o campo de emergência, a instância 

de diferenciação dos indivíduos ou objetos.  

Portanto, seria a possibilidade de delimitar períodos enunciativos e, dentro desses 

analisar as séries enunciativas nos mais diversos campos e espaços enunciativo-

discursivos, evidenciando matrizes de sentido (FISCHER, 2013, p. 141).  

Por exemplo, se considerássemos os enunciados que estão nos outdoors que foram 

apresentados na introdução desta tese como reitores: “Casamento gay, sim! Porque contra 

o amor não há lei” ou, ainda, “Em favor da família e preservação da espécie humana. Deus 

fez macho e fêmea”, teríamos como abordar todo um domínio de conceitos que se 

constituíram ou reconstituíram por intermédio deles: os objetos formados por ambos, as 

modalidades enunciativas que se constituíram neles, as estratégias (temas e teorias) que 

eles mobilizaram. Ainda, poderíamos descrever a partir dos dois enunciados reitores, os 

campos associados, os de coexistência, os de concomitância e outros processos 

enunciativo-discursivos que se inserem nestas cadeias de matriz de sentido.  

E isso é possível devido à ideia de período enunciativo descrito por Foucault 

(2008a), que os separa das unidades designadas períodos históricos ou épocas, já que 

privilegia um nível enunciativo com recorte temporal próprio. 

Adiante iniciamos a descrição e a articulação da ideia de heterotopia (FOUCAULT, 

2005) aos estudos de linguagem de base enunciativa com o intuito de apreendê-la como 

possibilidade de abordagem analítica.   

 

                                                

3.6  Heterotopia 
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Esta seção descreve a noção de heterotopia (FOUCAULT, 2005) buscando 

evidenciar que ela não foi somente uma ideia para ser pensada quanto aos espaços sociais. 

Nossa intenção é demonstrar que o conceito poderia, igualmente, ser apreendido por um 

viés enunciativo-discursivo e, nesse sentido, como possibilidade de abordagem analítica 

dentro dos estudos de linguagem.  

Sustentamos nesta pesquisa que as heterotopias por romperem com as dicotomias 

espaciais, igualmente, poderiam romper com as dicotomias discursivas nos campos e 

espaços político-jurídico-religioso-sociais. Uma vez que esses constituem, reconstituem e 

instituem discursivamente saberes e verdades sobre as sexualidades. 

A ideia de heterotopia nos possibilita, segundo Foucault (2005, p. 414), contestar 

todos os outros espaços instituídos e sacralizados, já que “neutraliza ou inverte o conjunto 

de relações designadas, refletidas ou pensadas” nos mais diversos espaços. 

Assim sendo, a heterotopia, ao transgredir com dualidades cristalizadas, instituiria 

um espaço de resistência à cultura heterossexista e às práticas discriminatórias e 

preconceituosas. É o que tentaremos comprovar neste percurso. 

 

3.6.1  As primeiras referências 

 

A primeira referência à noção de heterotopia foi em 1966 na introdução do livro 

“As palavras e as coisas: uma arqueologia das Ciências Humanas. Foucault cita uma 

passagem do livro de Jorge Luis Borges, escritor argentino, descrevendo uma “certa 

enciclopédia chinesa” que, segundo Foucault (2000, p. 8), provocou por muitos anos nele 

um riso e uma grande inquietação.  

Ao iniciar o prefácio, Foucault (2000, p. 1) enuncia: 

 
Este livro nasceu de um texto de Borges. Do riso que, com sua leitura, 

perturba todas as familiaridades do pensamento — do nosso: daquele que 

tem nossa idade e nossa geografia —, abalando todas as superfícies 

ordenadas e todos os planos que tornam sensata para nós a profusão dos 

seres, fazendo vacilar e inquietando, por muito tempo, nossa prática 

milenar do Mesmo e do Outro.  

 

Foucault já parece anunciar algo que irá interpelar a nossa ideia de linearidade e 

homogeneidade, temporal e espacial, das ordens discursivas dos acontecimentos históricos. 

Da ordem aparentemente linear da gramática, inquietando e desconstruindo aquilo que já 

tínhamos como estabilizado, homogêneo, normalizado e sacralizado. 
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Para isso, Foucault (2000) inicia relatando uma intrigante relação e classificação de 

animais encontradas em uma “certa enciclopédia chinesa” descritas no livro de Borges 

(FOUCAULT, 2000, p. 1): 

 
Esse texto cita “uma certa enciclopédia chinesa” onde será escrito que “os 

animais se dividem em: a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados, 

c) domesticados, d) leitões, e) sereias, f) fabulosos, g) cães em liberdade, 

h) incluídos na presente classificação, i) que se agitam como loucos, j) 

inumeráveis, k) desenhados com um pincel muito fino de pêlo de camelo, 

l) et cetera, m) que acabam de quebrar a bilha, n) que de longe parecem 

moscas”. No deslumbramento dessa taxinomia, o que de súbito 

atingimos, o que, graças ao apólogo, nos é indicado como o encanto 

exótico de um outro pensamento, é o limite do nosso: a impossibilidade 

patente de pensar isso. 

 

Percebe-se que o autor demonstra, por meio dessa citação, como é impossível 

pensar o Outro mediante o nosso Mesmo. Tal qual é a incrível intangência de tudo aquilo 

que se diferencia do habitual, do normatizado, das sequências aparentemente lineares das 

descrições de elementos existentes em nossa própria cultura e que determinam o nosso 

Mesmo.  

Igualmente, é intangível alcançarmos, mediante essa citação, a sequência ilógica 

daquilo que não nos é familiar, natural, daquilo que se torna uma linguagem “outra”. 

Este é um dos propósitos desta pesquisa, ao nos apropriarmos da noção de 

heterotopia: pensar com Foucault (GREGOLIN, 2015)46. Pensar o Outro, questionando o 

Mesmo. Desconstruir discursos de verdade ou, no mínimo, tentar. 

A taxionomia descrita acima, para Foucault, interpela o limite do nosso próprio 

pensamento. Porém, o que interessa ao autor é mais a noção de um espaço impensável e 

inconcebível dentro dos limites da nossa concepção que propriamente a estranha 

enumeração e justaposição de elementos estranhos nessa classificação extravagante.  

Fazendo uma comparação ao texto de Borges, Foucault começa a associar e a 

descrever um espaço até então impensado capaz de desestabilizar (2000, p.8) “as 

familiaridades do pensamento [...] abalando todas as superfícies ordenadas e todos os 

planos que tornam sensata para nós a profusão dos seres, fazendo vacilar e inquietando 

[...]”.  

                                                 
46 Na palestra intitulada: “Como se fosse a primavera: Michel Foucault, discurso e mídias” (2015), Maria do 

Rosário Gregolin diz que a grande questão para o analista do discurso é pensar com Foucault hoje, quem 

somos nós hoje e tentar entender a nossa sociedade. Na medida que compreendemos o social, podemos agir 

para que determinadas situações de discursos, poderes, saberes, que nos atravessam e nos constituem 

historicamente, possam ser diferentes daquilo que estamos habituados a ver como regimes de verdades 

inquestionáveis.  



144 

 

 

Para Foucault (2000, p. 12), esse espaço impensado se contrapõe às utopias, uma 

vez que essas são espaços que consolam, já que "se elas não têm lugar real, desabrocham, 

contudo, num espaço maravilhoso e liso; abrem cidades com vastas avenidas, jardins bem 

plantados, regiões fáceis, ainda que o acesso a elas seja quimérico”.  

Afirma o autor que as “utopias permitem as fábulas e os discursos, porque situam-

se na linha reta da linguagem” (FOUCAULT, 2000, p. 12). Com isso, Foucault (2000) 

tenta demonstrar o que nosso pensamento está habituado a ver/ser/ler, já que os discursos 

que alicerçam a nossa sociedade seriam pautados por uma aparente linearidade que 

determinam o nosso Mesmo.  

O autor trata da questão da utopia para a contrapor à ideia de heterotopia. 

Relembramos que é no prefácio do livro As palavras e as Coisas que ele vai referir-se pela 

primeira vez à noção de heterotopia. E o faz mediante uma análise enunciativo-discursiva, 

mesmo sem ser essa a intenção.  

Foucault contrapõe a ideia de heterotopia à utopia, já que, para ele, as heterotopias 

(FOUCAULT, 2000, p.12): 

Inquietam, sem dúvida porque solapam secretamente a linguagem, 

porque impedem de nomear isto e aquilo, porque fracionam os nomes 

comuns ou os emaranham, porque arruínam de antemão a “sintaxe”, e 

não somente aquela que constrói as frases — aquela, menos manifesta, 

que autoriza “manter juntos” (ao lado e em frente umas das outras) as 

palavras e as coisas”. 

 

Por essa citação, compreendemos o porquê de as heterotopias abalarem as 

familiaridades do pensamento e, igualmente, a impossibilidade de pensar o Outro mediante 

o Mesmo.  

 Maingueneau (2008), ao descrever o conceito de interincompreensão, atualiza os 

argumentos de Foucault no prefácio de As palavras e as Coisas, já que, para Maingueneau, 

há sempre uma impossibilidade de tradução do Outro e, se conseguíssemos tal tradução, só 

a alcançaríamos por meio do simulacro.  

Assim, devido a essa impossibilidade de tradução do Outro e aos simulacros dessas 

traduções, sempre existirá uma relação polêmica, que Maingueneau chamará de 

interincompreensão.  

Concordamos com ambos no que se refere a impossibilidade de pensarmos o Outro 

mediante o Mesmo, pois só podemos, dentro das relações interdiscursivas, traduzir o Outro 

dentro das categorias do Mesmo. Isto é, somente compreendemos outros discursos a partir 
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de nossos próprios sistemas de restrições semânticas, nossa competência enunciativo-

discursiva. Por essa razão, há tantas interincompreensões.  

No que tange à noção de heterotopia, Foucault compara o texto de Borges a um 

heteróclito, já que se afasta, se desvia das regras, das normas estabelecidas, inclusive as 

gramaticais.  

Poderíamos elencar várias passagens do texto para exemplificarmos essa 

descontinuidade discursiva no texto de Borges, mas optamos por transcrever uma em 

especial que, para nós é, sem dúvida alguma, uma quebra do nosso pensamento lógico e da 

aparente linearidade da linguagem. Citamos Foucault (2000, p. 9-10): 

 
Já não estou em jejum, diz Eustenes. Por todo o dia de hoje estarão a 

salvo da minha saliva: Áspides, Anfisbenas, Anerudutos, Abedessimões, 

Alartas, Amóbatas, Apinaos, Alatrabãs, Aractes, Astérios, Alcarates, 

Arges, Aranhas, Ascálabos, Atélabos. 

 

Essa passagem nos remete ao livro de Mário de Andrade, Macunaíma, romance 

modernista de 1928, que, em relação aos capítulos do livro e à própria história, não segue 

uma ordem linear, cronológica e espacial.  

A obra Macunaíma igualmente poderia ter a mesma acepção do excerto transcrito 

por Foucault do livro de Borges, uma vez que quebra a linearidade lógica do nosso 

pensamento, do que estávamos habituados a ler na literatura. 

Outro ponto é que, com essa citação de Foucault, podemos entender a 

contraposição defendida pelo autor entre utopia e heterotopia, pois dentro de uma 

linearidade utópica não há quebras da sequência lógica, há quimeras, porém não há uma 

irregularidade gramatical, uma vez que se situam na linha reta da linguagem. A 

contraposição defendida por Foucault é que as heterotopias invertem e contestam “toda a 

possibilidade de gramática” (FOUCAULT, 2000, p. 12). 

Foucault falou mais duas vezes sobre a noção de heterotopia, segundo Johnson 

(2015). A segunda vez que Foucault falou sobre a ideia foi em uma entrevista de rádio em 

07/12/1966 para o canal France Culture (Cultura Francesa). Nesta, enfatizou o estudo 

como uma possibilidade de contestação e desafios de mudanças no que se referia à questão 

do espaço no qual estamos habituados a viver.  

Foucault chamou essa noção de espaços diferentes. Se em As palavras e as coisas o 

autor focou a questão da heterotopia à análise textual discursiva, agora enfatizava espaços 

culturais e sociais.  
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A terceira vez em que o autor falou sobre essa ideia, foi em uma palestra em Paris 

no Cercle d’Études Architecturales (Círculo de Estudos Arquitetônicos) em março de 

1967. Porém, o texto integral só veio a público em 198447 com o título de “Des espaces 

autres”, no jornal francês Architecture, Mouvement, Continuité, sendo traduzido para a 

língua inglesa em 1986 com o título de “Of other spaces” (JOHNSON, 2015). 

Johnson (2015) ainda afirma que as diferentes traduções do texto corroboram 

algumas distinções nas interpretações textuais e dificultam o sentido maior enfatizado por 

Foucault sobre a noção de heterotopia.  

Diversos autores (JOHNSON, 2015) como Macey (1993), Miskoweic (1986), 

Hurley (1998), Dahaene e De Cautier (2008) traduziram e interpretaram, cada qual a sua 

maneira, a noção de heterotopia.  

Em língua portuguesa, temos duas traduções cujos títulos são “De Outros 

Espaços”48 e “Outros Espaços”49, que, como nas traduções para a língua inglesa, assinalam 

algumas distinções.  

No entanto, Johnson (2015) opta pela tradução feita por Hurley (1998) justificando 

o emprego da tradução “Differtent Spaces”, já que para o Johnson o texto de Foucault trata 

literalmente da noção de diferentes espaços. Dessa forma, justifica Johnson (2015, p. 5, 

tradução nossa): 

A palestra apresenta alguns desafios para o tradutor, como sugerido pelos 

diferentes títulos. Na França ‘espace’ tem uma aplicação mais ampla do 

que ‘space’, refere-se a muitas áreas destinadas a fins ou atividades 

específicas. Augé (1995, 83) descreve essa ‘plasticidade’ particular de 

uso desses termos na França. Como observou em muitas vezes, há 

diferenças sutis e complexas no Inglês e no Francês entre as palavras 

‘space’ [espace] e ‘place’ [lieu]. Augé demonstra uma distinção sucinta. 

Ele argumenta que ‘space’ é mais abstrato que ‘place’, assim, o antigo 

termo pode referir-se a uma área, a uma distância, em relação ao conceito 

de heterotopia de Foucault de forma significativa. No entanto, Foucault é 

claramente favorável à palavra ‘emplacement’, que é um termo de sentido 

amplo que tanto engloba espaço quanto lugar e é repetida por mais de 

vinte vezes nos parágrafos introdutórios50. 

                                                 
47 Segundo Johnson (2015), Foucault nunca quis que publicassem esse texto usado na palestra, apesar de uma 

pequena parte ter aparecido em um jornal italiano de arquitetura L’Architettura em 1968. O texto original foi 

publicado com o consentimento do autor pouco antes de morrer.  
48 Texto traduzido por Pedro Moura a partir da publicação em Inglês na revista Diacritics 16(1) / spring 1986 

e que fora traduzido por Jay Miskowiec do texto original em francês de 1984 no jornal Architecture, 

Mouvement, Continuité. 
49 Texto publicado em Ditos & Escritos (vols. II) traduzido por Elisa Monteiro do original em língua francesa 

Dits et Écrits (4 v. 1954-1988) de 1994.  
50As suggest by the diferente titles, the lecture presentes some specific challenges for the translator. In 

France ‘espace’ has a wider application than ‘space’, referring to many areas designated for specific 

purposes or activities. Augé (1995: 83) describes the particular ‘plasticity’ of term’s usage in France. As is 

often remarked, there are also complex and subtle differences in English and French between space [espace] 
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Nas traduções para o português também não foram diferentes tais desafios. Como 

em qualquer outra tradução, manter a “originalidade” de termos que o autor tinha em 

mente são desafios discursivos.  

Sabemos, como estudiosos da linguagem, o quão difícil é, até mesmo, em nosso 

próprio idioma manter uma aproximação do sentido daquilo que alguém, em um dado 

momento e lugar, enunciou. Como afirma Gregolin (2015)51, “não temos ilusão de que haja 

uma leitura correta do pensamento de um autor. Não há como aceder ao verdadeiro 

pensamento de um autor, mas sempre a interpretações desse pensamento (infidelidade)”. 

Importar ressaltar que, para Foucault (2005, p. 418), no tocante à ideia de espaço: 

A heterotopia tem o poder de justapor em um só lugar real vários 

espaços, vários posicionamentos que são em si próprios e incompatíveis. 

É assim que o teatro fez alternar no retângulo da cena uma série de 

lugares que estão estranhos uns aos outros.  

 

Com isso queremos dizer que manteremos e seguiremos Johnson (2015) no que se 

refere ao entendimento de “Different Spaces”, de se tratar de “diferentes espaços” como 

no original do texto de Foucault “Des espaces autres”. 

 

3.6.2  Possibilidade analítica 

 

Essa plasticidade da noção de heterotopia igualmente poderia ser explicada 

mediante as diversas apropriações feitas por diferentes áreas do conhecimento, o que 

demonstra a total atemporalidade intelectual deste pirotécnico, como ele mesmo se definiu 

em uma entrevista ao filósofo e pesquisador francês Roger Pol-Droit (2006, p. 69-70): 

 
[...] – Gostaria que o chamássemos de historiador? – Foucault: me 

interesso muito pelo trabalho que os historiadores fazem, mas quero fazer 

outro. – Devemos chamá-lo de filósofo? – Foucault: também não. O que 

eu faço não é absolutamente uma filosofia. [...] – Então como você se 

definiria? – Foucault: eu sou um pirotécnico. Fabrico alguma coisa que 

serve, finalmente, para um cerco, uma guerra, uma destruição. Não sou a 

favor da destruição, mas sou a favor que se possa passar, de que se possa 

avançar, de que se possa fazer cair os muros. Um pirotécnico é 

inicialmente um geólogo. Ele olha as camadas do terreno, as dobras, as 

                                                                                                                                                    
and place [lieu]. Augé provides a succinct distinction. He argues that ‘space’ is more abstract than ‘place’. 

The former term can refer to na área, a distance and, significantly in relation to Foucaut’s concept of 

heterotopia.[…]However, Foucault strongly favour the word ‘emplacement’, a term wich has a sense both, 

space and place, and wich is repeated over twenty times in the introductory paragraphs. (JOHNSON, 2015, 

p. 5). 
51 A citação foi transcrita por nós da palestra intitulada “Como se fosse a primavera:Michel Foucault, 

discurso e mídias” da Professora Maria do Rosário Gregolin proferida no I Colóquio Internacional Mídia e 

Discurso realizado na UFAM em 2013.   
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falhas. O que é fácil cavar? O que vai resistir? Observa de que maneira as 

fortalezas estão implantadas. Perscruta os relevos que podem ser 

utilizados para esconder-se e lançar-se de assalto. Uma vez tudo isso bem 

delimitado, resta o experimental, o tatear. Enviam-se informes de 

conhecimentos, alocam-se vigias, mandam-se fazer relatórios. Define-se 

em seguida a tática que será empregada. Seria o ardil? Seria a tocaia ou 

bem o ataque direto? O método, finalmente nada mais é que esta 

estratégia.  

 

Já sabemos que a noção de heterotopia e dos diversos empregos que essa tem nas 

mais variadas áreas do conhecimento tais como: nos Estudos de Linguagem, na Geografia, 

no Urbanismo, na Arquitetura, nos estudos de Mídias, na Sociologia, na História, e em 

outras mais, produz variadas apropriações conceituais. Para Gregolin (2015, 38’55”)52, tais 

apropriações das ideias de Foucault são justificáveis já que: 

 
Podemos ler Foucault em um lugar interdisciplinar: na Análise do 

Discurso francesa, na sua ausência/presença, nos diálogos e duelos com 

Michel Pêcheux e seu grupo. Podemos ler, no próprio Foucault, uma 

“caixa de ferramentas conceituais” para análise dos discursos; não 

acreditamos que se possa aplicar Foucault a objetos de investigação de 

algum campo do saber. Trata-se, para nós, de compreender a natureza 

fundante do conceito de discurso em seu pensamento e, a partir dessa 

fundação, articular os conceitos que gravitam em torno da centralidade da 

linguagem na produção dos sentidos, na constituição dos sujeitos, nas 

relações entre saberes, os poderes e a ética. 

 

De nossa parte, a heterotopia será apreendida mediante aspecto enunciativo-

discursivo. O próprio Foucault a usou tanto para descrever o discurso, a linguagem, ao 

analisar o texto de Borges, como para descrever o espaço, cultural ou social em outros dois 

momentos. Demonstramos essas noções nas três ocasiões em que Foucault falou sobre a 

questão. 

Outro direcionamento que corrobora o desenvolvimento discursivo desse estudo 

para nos apoiarmos na ideia de heterotopia, se refere à leitura de sua apropriação no 

interior da Análise do Discurso de base enunciativa. 

Para nós, ao fazer esse movimento, tencionamos (re)pensar com Foucault os 

discursos de verdade e os saberes que se estabeleceram na constituição enunciativo-

discursiva dos pronunciamentos na constituição de saberes sobre as sexualidades.  

Para o autor, devemos sempre nos questionar a respeito do surgimento dos 

enunciados, pois eles poderiam ter sido sempre outros a emergirem. Sendo assim, nos 

                                                 
52A citação foi transcrita da palestra intitulada “Como se fosse a primavera...Michel Foucault, discurso e 

mídias” da Professora Maria do Rosário Gregolin proferida no I Colóquio Internacional Mídia e Discurso 

realizado na UFAM.   
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perguntamos: quais outros poderiam se constituir por intermédio de uma análise que elenca 

a heterotopia como abordagem enunciativo-discursiva? Para Foucault (2008a, p. 30): 

Eis a questão que a análise da língua coloca a propósito de qualquer fato 

de discurso: segundo que regras um enunciado foi construído e, 

consequentemente, segundo que regras outros enunciados semelhantes 

poderiam ser construídos? A descrição de acontecimentos do discurso 

coloca uma outra questão bem diferente: como apareceu um determinado 

enunciado, e não outro em seu lugar? 

 

 Foucault aponta que as heterotopias são capazes de questionar os espaços 

normatizados, sacralizados. O autor nos mostra, aludindo à heterotopia, que apesar de 

haver uma aparente homogeneidade dos espaços normatizados, sacralizados, as 

heterotopias conseguem romper com eles, já que, ao questionarem, formam espaços de 

resistências e de contestação. Por essa razão, para Foucault (2005, p. 414): 

 
O espaço no qual vivemos, pelo qual somos atraídos para fora de nós 

mesmos, no qual decorre precisamente a erosão de nossa vida, de nosso 

tempo, de nossa história. Esse espaço que nos corrói e nos sulca é 

também em si mesmo um espaço heterogêneo. Dito de outra forma, não 

vivemos em uma espécie de vazio, no interior do qual se poderiam situar 

os indivíduos e as coisas. Não vivemos no interior de um vazio que se 

encheria de cores com diferentes reflexos. Vivemos no interior de um 

conjunto de relações que definem posicionamentos irredutíveis uns aos 

outros e absolutamente impossíveis de ser sobrepostos. 

 

Daí decorre toda a impossibilidade de termos regimes de verdades únicos para 

determinado tempo e lugar, e todos os questionamentos de Foucault no que concerne ao 

espaço cultural e social. Desse modo, o autor desenvolve a ideia de heterotopia, ou melhor, 

daqui por diante, heterotopias – no plural: lugares outros que existem e que são formados 

na própria fundação de qualquer sociedade. Para Foucault (2005, p. 415), as heteropias 

são: 

 
[...] lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na própria 

instituição da sociedade, e que, são espécies de contraposicionamentos 

reais, espécies de utopias efetivamente realizadas nas quais os 

posicionamentos reais, todos os outros posicionamentos reais que se 

podem encontrar no interior da cultura estão ao mesmo tempo 

representados, contestados e invertidos, espécies de lugares que estão fora 

de todos os lugares, por serem absolutamente diferentes de todos os 

posicionamentos que eles refletem e dos quais eles falam, eu os chamarei, 

em oposição às utopias, de heterotopias [...]. 

 

Segundo Foucault (FOUCAULT, 2005), elas existem em todas as culturas, uma vez 

que as sociedades delineiam seus espaços pautados por dicotomias espaciais e sociais. 
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Essas relações dicotômicas estão cristalizadas em todas as culturas, já que há divisões, 

segundo Foucault (2005), entre espaços, tais como: o público e o privado, o familiar e o 

social, o cultural e o útil, o de lazer e do trabalho.  

A noção não se reduz à questão geográfica de território, ou ainda, à questão 

demográfica. A heterotopia seria este “espaço-outro” predefinido nas dualidades 

específicas de nossa sociedade.  

Seria tudo o que se opõe às normalizações dos discursos de verdade e de saberes 

estabelecidos nas sociedades, uma vez que a função das heterotopias é a de estar sempre 

em oposição em relação aos espaços restantes. Por conseguinte, para Foucault (2005, p. 

420-421): 

[...] o último traço das heterotopias é que elas têm, em relação ao espaço 

restante, uma função. Esta se desenvolve entre dois polos extremos. Ou 

elas têm o papel de criar um espaço de ilusão que denuncia como mais 

ilusório ainda qualquer espaço real, todos os posicionamentos no interior 

dos quais a vida humana é compartimentalizada [...]. Ou, pelo contrário, 

criando um outro espaço, um outro espaço real, tão perfeito, tão 

meticuloso, tão bem arrumado quanto o nosso é desorganizado, mal-

disposto e confuso. 

 

 A relação heterotópica, se assim podemos definir, se constitui sempre em 

contraposição a algo, seja no espaço, no tempo ou no discurso. Mesmo no livro As 

palavras e as coisas, a primeira ideia de heterotopia é uma contraposição à “linha reta da 

linguagem”, ao normal, ao que estamos habituados a ver e a ler, aos processos de tradução 

do Outro. Com isso, argumenta Foucault (2005, p. 414):  

 
Mas o que me interessa são, entre todos esses posicionamentos, alguns 

dentre eles que têm a curiosa propriedade de estar em relação com todos 

os outros posicionamentos, mas de um tal modo que eles surpreendem, 

neutralizam ou invertem o conjunto de relações que se encontram por eles 

designadas, refletidas ou pensadas. 

 

As heterotopias nos possibilitam, segundo Foucault (2005), contestar todos os 

outros espaços instituídos e sacralizados. Já que “neutralizam ou invertem o conjunto de 

relações designadas, refletidas ou pensadas” nos mais diversos espaços discursivos 

político-jurídico-religioso-sociais.  

Uma vez que os espaços não são homogêneos, consequentemente, uma sociedade 

não poderá ser homogeneizada por aspectos discursivos sustentados por práticas 

discriminatórias e preconceituosas e por discursos de verdade ou de “pretensão à verdade”. 
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Foucault (2005) diz que existem variadas formas de heterotopias, porém ele cita 

duas: as de crise e as de desvio. As primeiras seriam aquelas que se situavam nas 

sociedades primitivas, lugares sagrados ou proibidos reservados às pessoas que se 

encontravam em crise. Dessa maneira, afirma Foucault (2005, p. 416): 

 
Os adolescentes, as mulheres na época de menstruação, as mulheres de 

resguardo, os velhos, etc. Em nossa sociedade, essas heterotopias de crise 

não param de desaparecer, embora delas se encontrem ainda alguns 

restos. Por exemplo, o colégio, em sua forma do século XIX, ou o serviço 

militar para os rapazes certamente desempenharam um tal papel, as 

primeiras manifestações da sexualidade viril devendo ocorrer 

precisamente “fora” e não na família. Para as moças, existia, até meados 

do século XX, uma tradição que se chamava “a viagem de núpcias”; era 

um tema ancestral. A defloração da moça não poderia ocorrer em 

“nenhum lugar” e, naquele momento, o trem, o hotel da viagem de 

núpcias eram bem esse lugar de nenhum lugar, essa heterotopia sem 

fronteiras geográficas. 

 

Foucault ainda ressalta que as heteropias de crise estão desaparecendo, outras 

permanecem, como os asilos, os quartéis, os internatos, os retiros espirituais. No entanto, 

afirmamos que devido à atemporalidade dessa ideia, as de crise, tomam novos espaços em 

nossa sociedade.  

Quando me aproprio dessa noção vislumbro inúmeras heterotopias de crise na 

atualidade e outras ainda remanescentes. Por exemplo: a guerra na Síria, que forma um 

estado totalmente heterotópico, já que, os que permanecem no país, em determinadas 

regiões, perderam o solo da pátria, pois o Presidente Bashar Hafez al-Assad, instaurando 

uma verdadeira guerra civil para se manter no poder, não os reconhece mais como 

cidadãos e bombardeia áreas ditas inimigas em que há possíveis rebeldes sem levar em 

consideração a permanência dos cidadãos sírios naqueles espaços.  

Citamos, igualmente, os acampamentos para refugiados nas diversas fronteiras 

europeias, africanas e asiáticas formando uma das heterotopias, para nós, mais cruéis da 

atualidade.  

Os barcos que levam os refugiados ao mesmo tempo a alhures e nenhures 

simultaneamente, exemplifica a noção de heterotopia de crise. Outra heterotopia atual nos 

remete aos usuários de substâncias ilícitas, como o crack, por exemplo, que ocupam os 

espaços das diversas “cracolândias”53.  

 

                                                 
53 Palavra derivada do crack, é uma denominação popular que faz referência a áreas em que usuários de 

drogas ilícitas frequentam para o consumo e compra de tais, principalmente o crack. 
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Figura 18:  Bombardeio aéreo das Forças Armadas da Síria em Aleppo (Síria) em 14/06/2014 

Fonte: Portal G1 

 

 

 

Figura 19: Acampamento para refugiados montado na fronteira com a Turquia 

Fonte: Uol Notícias 
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Figura 20: Refugiados sírios em naufrágio ao tentarem a travessia entre o norte da África e a Europa 

Fonte: Clarín Mundo 

 

 

 

 

Figura 21: Usuários de substâncias ilícitas na Cracolândia no centro da cidade de São Paulo 

Fonte: Folha Uol 
 

É evidente que tais leituras só podem ser constituídas mediante análise das 

correlações de força enunciativo-discursivas e dos dispositivos investidos nesses espaços 

como constituintes, reconstituintes e instituintes de saberes e de verdades. E, igualmente, 

de práticas discursivas, de subjetivações e, por fim, de poder ou, segundo Foucault, de 

estados de poder. 
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Não seria possível adentrarmos tais aspectos somente por uma análise 

psicossociológica, mas por meio de abordagem analítica que intercorrelacione e exponha 

os mecanismos das correlações de força enunciativo-discursivas e, consequentemente, dos 

seus domínios discursivos. Evidenciando as marcas linguísticas deixadas por tais.  

Para Gregolin (2015) toda produção de sentido e toda materialidade discursiva é 

um discurso, pois é impossível que esses sejam abstratos, já que se presentificam por meio 

da linguagem. Foucault já nos falava da impossibilidade de separar o discurso do local ao 

qual foi constituído. Portanto, afirma Foucault (2012a, p. 255):  

 
O que me interessa no discurso é o fato de que alguém disse alguma coisa 

em um dado momento. Isso é o que eu chamo de acontecimento. Para 

mim, trata-se de considerar o discurso como uma série de 

acontecimentos, de estabelecer e descrever as relações que esses 

acontecimentos - que podemos chamar de acontecimentos discursivos – 

mantêm com outros acontecimentos que pertencem ao sistema 

econômico, ou ao campo político, ou às instituições. 

 

Logo, a noção de heterotopia representa os espaços reais, mas que se contrapõem, 

de alguma forma, aos espaços normatizados e sacralizados que existem em todas as 

sociedades.  

Isso não quer dizer que dentro do espaço discursivo da cracolândia não há 

normalizações, pelo contrário, como qualquer espaço social, ela, igualmente, tem seus 

ritos, padrões, normas de conduta, contudo, constituídos, instituídos ou, ainda, 

reconstituídos, por outros espaços.  

O interessante dessa ideia é que as heteropias, como dito anteriormente, contestam 

todos os outros espaços instituídos e sacralizados. Já que “neutralizam ou invertem o 

conjunto de relações designadas, refletidas ou pensadas” (FOUCAULT, 205, p. 446) nos 

mais diversos espaços. Logo, se isso é possível, igualmente, haveria a possibilidade de ela, 

enunciativo-discursivamente, neutralizar, inverter ou contestar os espaços discursivos 

político-jurídico-sociais, inclusive nos enunciados dos pronunciamentos políticos da 

proposição 122/06. 

O como se constitui essa contestação só saberíamos mediante uma análise 

aprofundada, como já mencionado, de todas as correlações de força enunciativo-

discursivas e dispositivos aí envolvidos. 

Outra heterotopia citada por Foucault (2005) é a de desvio. Segundo o autor essas 

gradativamente foram substituindo as de crise. A heterotopia de desvio é “aquela na qual 
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se localiza os indivíduos cujo comportamento desvia em relação à média ou à norma 

exigida” (FOUCAULT, 2005, p. 446). 

Marinho (2015, p. 1) defende a ideia de heterotopia ampliada ao corpo, aos 

aspectos filosóficos da noção de corpo relativo às questões educacionais. Um “corpo 

heterotópico como forma de resistência aos processos de subjetivação identitária”. Para 

Marinho (2015, p. 18): 

 
Os corpos heterotópico podem até ser reterritorializados pelos poderes do 

mercado, em uma espécie de corpolatria, ou até mesmo na disputa dos 

saberes e dos discursos, mas enquanto resistência aos processos de 

subjetivação identitária, em suas potências, são indisciplinados e 

descontrolados, desgovernamentalizados, desorganizados, 

desnormatizados. E, talvez por isso, potencializem a capacidade de 

indisciplinar, descontrolar, desbiopolitizar, desgovernamentalizar, 

desorganizar, desnormatizar. [...] Portanto, o corpo heterotópico é 

rebeldia do corpo do indivíduo produzido pelo poder, é um corpo 

“desindividualizado” “pela multiplicação” e pelo deslocamento, pelo 

agenciamento de combinações diferentes”, como diz Foucault (1994) 

com relação à necessidade de se desembaraçar da vida fascista. Assim, o 

corpo heterotópico como resistência aos processos de subjetivação 

identitária inclui “a caça a todas as formas de fascismo, desde aquelas 

colossais, que nos circundam e nos comprimem, até as formas pequenas 

que fazem a amarga tirania de nossas vidas cotidianas. 

 

No mesmo sentido que Marinho (2015) defende a ideia de corpo heterotópico como 

forma de resistência às subjetivações identitárias, fundamentando essa ideia na noção de 

heterotopia, balizamos a análise dos enunciados dos pronunciamentos políticos da 

proposição 122/06 em um espaço-outro com capacidade de resistir, questionar, inverter, 

modificar constituições discursivas pautadas pelo heterossexismo e por discursos de 

verdade e saberes. 

É esse espaço-outro ao qual nos referimos. Espaço-outro de heterotopias de desvio 

(FOUCAULT, 2005, p. 446), isto é, “aquelas nas quais os indivíduos, cujos 

comportamentos são desviantes em relação às normas, ou médias, são colocados”.  

 

3.6.3  Os seis princípios 

 

Foucault (2005) baseou a ideia de heterotopia em seis princípios. Primeiramente, 

pode ser classificada em duas categorias: de crise e de desvio. O autor argumenta que 

progressivamente as heterotopias de crise foram sendo substituídas pelas de desvio. 

Porém, como demonstrado nos exemplos da seção 3.6.2, - a cracolândia, os 

acampamentos para refugiados na Turquia ou, ainda, os barcos que levam refugiados sírios 
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a alhures e nenhures - acreditamos que algumas heterotopias de crise permanecem e, outras 

tantas, surgiram. Isso não é uma conclusão nada anormal, devido à atemporalidade do texto 

foucaultiano.  

Isso também contribui para o argumento de Foucault (2005) ao dizer que em 

qualquer cultura as heterotopias assumem variadas formas, não podendo ser engessadas, 

cristalizadas apenas nas duas categorias citadas pelo autor. 

Por esse motivo, Foucault alimenta a ideia do que ele chamou de heterotopologia, 

que seria um tipo de estudo dedicado às diversas heterotopias que existem em toda 

sociedade. 

O segundo princípio é que cada heterotopia exerce uma função específica na 

sociedade. Para exemplificar tal argumento, o autor vai descrever uma categoria 

heterotópica comum a todas as sociedades e próxima a todos os indivíduos. Foucault 

(2005) cita o cemitério como uma heterotopia conflitante, uma vez que esse é algo 

vinculado a todos, já que possuem alguém nesse espaço-outro. Todavia, é ao mesmo tempo 

desvinculado, já que este questiona a própria ideia do ser, da alma, da imortalidade ou, 

simplesmente, do fim, sendo esse espaço-outro a última instância de nossa materialidade 

na terra. Dessa forma, assevera Foucault (2005, p. 417): 

 
O cemitério é certamente um lugar diferente em relação aos espaços 

culturais habituais, é um espaço que está, no entanto, em ligação com o 

conjunto de todos os posicionamentos da cidade ou da sociedade ou do 

campo, já que cada indivíduo, cada família tem parentes no cemitério. 

[...] Os cemitérios constituem, então, não mais o vento sagrado e imortal 

da cidade, mas a “outra-cidade” onde cada família possui sua morada 

sombria. 

 

O autor define historicamente as diversas significações sociais que esse espaço-

outro teve durante os séculos. Tais significações foram se constituindo e se transformando 

discursivamente de acordo com cada época e lugar.  

Em alguns momentos, o cemitério era visto como espaço situado e pertencente às 

cidades, às comunidades, às igrejas. Depois, passaram a ter uma conotação pejorativa 

associada às doenças, aos piores aspectos da sociedade e, com isso, foram banidos para 

fora das cidades, tornando-se, progressivamente, espaços-outros. 

O terceiro princípio é o poder que há em qualquer heterotopia de “justapor em um 

só lugar real vários espaços, vários posicionamentos que são em si só incompatíveis” 

(FOUCAULT, 2005, p. 418). Esse princípio pode ser explicado pela própria ideia central 

do texto de Foucault. Para o autor, vivemos na época do espaço (FOUCAULT, 2005), que 
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se torna mais essencial que o tempo. Em razão disso, primeiramente o espaço era 

apreendido como localização. Cada coisa tinha seu lugar específico.  

Depois, com a descoberta de Galileu de que a terra girava em torno do sol, o espaço 

da localização foi substituído pelo da extensão, uma vez que Galileu possibilitou a ideia de 

infinito (FOUCAULT, 2005). Porém, na atualidade, o lugar da extensão foi substituído 

pela disposição, pelas relações de proximidade, de circulação, de simultaneidade. Para 

Foucault (2005, p. 411): 

 
A época atual seria talvez de preferência a época do espaço. Estamos na 

época do simultâneo, estamos na época da justaposição, do lado a lado, 

do disperso. Estamos em um momento em que o mundo se experimenta, 

acredito, menos como uma grande via que se desenvolveria através dos 

tempos do que como uma rede que religa pontos e que entrecruza sua 

trama. 

 

A atemporalidade do texto foucaultiano é impressionante. O que pensar dessa “rede 

que religa pontos e entrecruza sua trama”? 

 Lévy (2004) nos mostra que as novas tecnologias, como o saber informático, 

fizeram do computador um dispositivo técnico pelo qual concebemos o mundo sob uma 

nova matriz de leitura informática, e que essas vêm instaurando sentidos novos, 

modificando a realidade na qual estamos inseridos. Para o autor, estamos passando por um 

dilúvio informacional que não terá fim e que promove uma nova reorganização espaço-

temporal mediante uma desterritorialização acelerada que nos obriga a (re)pensarmos a 

sociedade (LÉVY, 2004).  

Schuwartz (2007) se refere a nossa era como a das novas economias, visto que a 

revolução informática, as novas tecnologias, a internet, remetem e influenciam as 

competências humanas.  

Já Hardt e Negri (2001, p. 319) afirmam que: “No auge da produção 

contemporânea, a informação e a comunicação são as verdadeiras mercadorias produzidas; 

a rede, em si, é o lugar tanto da produção quanto da circulação”.  

O discurso contemporâneo de diversos autores corrobora a atemporalidade do texto 

foucaultiano no que se refere à ideia do espaço como disposição e como rede que 

entrecruza as suas tramas. Ideia da simultaneidade, da justaposição, do lado a lado. 

O quarto princípio para embasar a ideia de heterotopia diz respeito à ligação dessas 

a pequenas parcelas do tempo. Assim, o autor vai unir a ideia à heterocronia. Para 

exemplificar esse argumento, Foucault (2005) associando o tempo ao espaço e faz 

referência às bibliotecas e aos museus.  
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Tais espaços seriam complexos, pois o tempo não pararia de se acumular ali. Seria 

também uma tentativa de estar tudo em um mesmo espaço formando arquivos do tempo. 

Dessa maneira, para Foucault (2005, p. 419): 

 

Museus e bibliotecas são heterotopias nas quais o tempo não cessa de se 

acumular e de se encarapitar no cume de si mesmo. [...] Em 

compensação, a ideia de tudo acumular, a ideia de constituir uma espécie 

de arquivo geral, a vontade de encerrar em um lugar todos os tempos, 

todas as épocas, todas as formas, todos os gostos, a ideia de constituir um 

local de todos os tempos que esteja ele próprio fora do tempo [...] 

permanece à nossa modernidade. O museu e a biblioteca são heterotopias 

próprias à cultura ocidental do século XIX. 

 

Apesar de o autor estar falando da cultura do século XIX, ainda hoje, essas 

heterotopias permanecem em nossas sociedades. Ainda temos a mesma ideia de formar 

arquivos gerais. Os museus permanecem, as bibliotecas, igualmente, ainda permanecem, 

mesmo que em uma nova matriz informática de leitura, pesquisa e visitação, já que a 

maioria dos arquivos textuais estão acessíveis online. Portanto, a ideia de formar um 

arquivo geral que guarde, em um espaço-outro, tempo e espaço continua a ser real. 

Foucault (2005) cita outras heterotopias de tempo e espaço, porém essas seriam 

transitórias tais como: os parques, as feiras anuais, os festivais, algumas cidades 

específicas de veraneio.  

Quanto ao quinto princípio, o autor vai falar da simultaneidade entre abertura e 

fechamento que toda heterotopia produz. Geralmente, essas não são acessíveis como os 

locais públicos.  

Essa é uma das noções fundamentais da heterotopia, não há intervenção do estado, 

não há normalidades sociais, convenções a serem seguidas, não há influência e dominação 

institucional. Para Foucault, aceder às heterotopias só seria possível de maneira 

compulsória (prisões, asilos, internatos, casas de repouso, hospícios, quartéis...) ou por 

rituais, purificações e gestos. 

O sexto e último princípio no qual Foucault (2005) fundamenta a ideia é a 

contraposição. As heterotopias estão sempre em uma relação de contraposição a outros 

espaços normatizados e, ainda, sacralizados.  

Assim, elas podem definir espaços organizados em contraposição aos espaços 

desorganizados de nossa sociedade. Ou o oposto, definem espaços em que não há uma 

organização social normatizada, institucionalizada e sacralizada. Dessa maneira, as 

heterotopias mobilizam polos extremos.  
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Foucault (FOUCAULT, 2005) cita as colônias inglesas na América do Norte e as 

colônias jesuítas na América do Sul como formas de heterotopias organizadas em 

contraposição à desorganização social daquelas épocas, e ambas como espaços-outros de 

organização e perfeição. No que tange à contraposição de organização social, 

institucionalizada, normatizada e sacralizada, o autor cita como exemplo, os bordéis.  

Ao finalizar o texto Outros Espaços, Foucault (2005) recorre à metáfora do navio 

para exemplificar a ideia de heterotopia, e diz ser um lugar sem lugar, um pedaço flutuante 

no espaço e afirma que (2005, p. 422) “o navio é a heterotopia por excelência”.  

Essa passagem final do texto foucaultiano só pode ser entendida, acreditamos, se 

voltarmos à História da loucura na Idade Clássica (1972) e ao texto A vida dos homens 

infames (2012).  

No primeiro, Foucault correlaciona os loucos aos navios e, desse modo, interliga a 

própria conduta de tratamento da sociedade para com aqueles que não se enquadravam nas 

normalizações do século XV. Os ditos anormais – que não eram somente os insanos, 

doentes mentais – e, sim, todos aqueles comportamentos desnormatizados para dado 

momento e local, isto é, “os homens infames” da sociedade (FOUCAULT, 2012a).  

Para Foucault (2012a, p. 208), os infames se definem por serem as “Vidas que são 

como se não tivessem existido, vidas que só sobrevivem com um poder que não quis senão 

aniquilá-las, ou pelo menos apagá-las, vidas que só nos retornam pelo efeito de múltiplos 

acasos”. No conjunto dos infames sociais os loucos estariam incluídos.  

Foucault diz que na idade clássica os loucos eram entregues aos marinheiros para 

que não mais ficassem vagando pelas cidades. Eram expurgados do convívio social. Ao 

serem colocados em navios, esses passavam a habitar um lugar de Passagem, dessa forma, 

colocá-los em navios era: 

 
Ter a certeza que ele irá para longe, é torná-lo prisioneiro de sua própria 

partida. [...] A água leva embora, mas faz mais que isso, ela purifica. 

Além do mais, a navegação entrega o homem à incerteza da sorte, cada 

um é confiado a seu próprio destino. [...] É para o outro mundo que parte 

o louco em sua barca louca. [...]Ele é colocado no interior do exterior, e 

inversamente. [...] É um prisioneiro no meio da mais aberta das estradas. 

[...] É o passageiro por excelência, isto é, o prisioneiro da passagem. [...] 

uma coisa pelo menos é certa: a água e a loucura estarão ligadas por 

muito tempo nos sonhos do homem europeu (FOUCAULT, 1972, p. 16). 

 

Logo, “loucos” e “infames” formam comunidades discursivas propícias a ocupar 

espaços heterotópicos. São nesses espaços-outros, espaços de contraposições, de 

resistências aos discursos de verdade e à constituição de saberes, que embasamos as 
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análises enunciativo-discursivas dos pronunciamentos feitos durante a tramitação do PLC 

122/06. 

Se pensarmos na obra de Foucault, podemos arriscar que, resguardando as 

especificidades cabíveis a cada estudo empreendido pelo autor, Foucault tratou, mesmo 

que indiretamente, de heterotopologias, pois as análises eram vislumbradas desses lugares-

outros, espaços-outros, que, por intermédio do autor, puderam ser vistos/lidos. E essas 

outras-vozes que puderam ser ouvidas.  

Ele afirmava que escrevia como experimentação, que não era teórico, filósofo e, ou 

historiador, era, simplesmente, um pirotécnico.  

Seu pensamento se mantinha em constante movimento. Seus conceitos não eram 

conceitos, suas teorias não eram teorias, segundo ele, o que escrevia eram possibilidades de 

existência ou condições de existência de determinadas situações.  

Por isto, Foucault (2010, p. 290) afirmou: “Quando começo um livro, não somente 

não sei o que pensarei no final, mas não sei, claramente, que método irei empregar. Cada 

um de meus livros é uma maneira de recortar um objeto e de forjar um método de análise”. 

Pudemos comprovar esse constante movimento de pensar do autor ao escrevermos 

sobre as três vezes em que esboçou a ideia de heterotopia.  

Ao (re)pensarmos com Foucault (2005) a noção de heterotopia, experienciamos, 

como afirma Gregolin (2015) essa grandiosa “caixa de ferramentas conceituais” que nos dá 

a possibilidade de pensarmos diferentemente o que nos habituaram a pensar, o que nos 

habituaram a ver.  

Nossa intenção era demonstrar que a heterotopia poderia ser apreendida por um 

viés enunciativo-discursivo e, nesse sentido, como possibilidade de abordagem analítica 

dentro dos estudos de linguagem. Logo, não poderíamos terminar sem apontar um caminho 

sobre essa questão. 

Presumimos que o conceito de formação discursiva poderia evidenciar a heterotopia 

enunciativo-discursiva. Para Fischer (2013, p. 141):  

 
A formação discursiva deve ser vista, antes de qualquer coisa, como o 

princípio de dispersão e de repartição dos enunciados, segundo o qual se 

“sabe” o que pode e o que deve ser dito, dentro de determinado campo e 

de acordo com certa posição que se ocupa nesse campo. Ela funcionaria 

como uma “matriz de sentido”, e os falantes nela se reconheceriam, 

porque as significações ali lhes parecem óbvias e “naturais”. 
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Partimos da ideia de que no interior de uma heterotopia discursiva há formações 

discursivas, ou seja, uma matriz de sentido (FISCHER, 2013) inerente a determinado 

campo ou espaço nos quais elas são formadas.  

Maingueneau (2008a) diz que a prática discursiva mobiliza regras, recursos 

semânticos, princípios e critérios que só podem ser traduzidos, interpretados, 

compreendidos, mediante uma competência discursiva específica a cada formação 

discursiva.  

Portanto, as heterotopias emergem a partir dessas formações específicas com 

capacidade de exercerem funções enunciativas inerentes a esses posicionamentos. Foucault 

suscita a ideia de uma heterotopologia, estudo próprio às diversas heterotopias existentes 

em qualquer cultura.  

Se há a possibilidade de existência de heterotopologias, da mesma maneira, 

existiriam formações intrínsecas a essas que poderiam comprovar a heterotopia discursiva. 

Um dos objetivos específicos é discutir a ideia de heterotopia como possibilidade de 

abordagem analítica a partir dos resultados das análises anteriores. Contudo, isso só 

poderemos afirmar ou infirmar após o término deste trabalho. 

O capítulo seguinte descreverá os procedimentos de pesquisa para a constituição 

deste trabalho. 
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4  REFERENCIAL METODOLÓGO 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos para a construção deste trabalho.  

No subitem 4.1 detalha-se o recorte dos corpora de estudo. E, finalizando o 

capítulo, em 4.2 descrevem-se os métodos efetuados para as análises dos enunciados dos 

pronunciamentos políticos durante o período de tramitação da proposição de lei 122/06. 

 

 

4.1  Recorte  

 

Os corpora desta pesquisa são formados por setenta e cinco pronunciamentos feitos 

no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, e vinte provenientes de quatro Audiências 

Públicas realizadas durante a tramitação do projeto, totalizando noventa e cinco 

pronunciamentos. 

Esquematicamente, os pronunciamentos ficaram distribuídos desta forma: 

 

Ano Número de 

pronunciamentos 

2001 3 

2002 1 

2003 5 

2004 5 

2005 5 

2006 1 

2007 15 

2008 3 

2009 2 

2010 1 

2011 13 

2012 3 

2013 8 

2014 5 

 

TOTAL 

 

75 
Tabela 1: Delimitação e número de pronunciamentos realizados por ano durante o período de tramitação dos 

PLs 
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Ano 

Número de 

pronunciamentos em 

Audiências Públicas 

2007 4 

2009 3 

2010 6 

2011 7 

TOTAL 20 

Tabela 2:  Delimitação e número de pronunciamentos realizados nas Audiências Públicas 

 

Durante o período de tramitação dos PLs, 2001 a 2014, foram realizadas dezenove 

Audiências Públicas. A escolha por quatro dessas Audiências se explica pelo número de 

ocorrências dos pronunciamentos nesse período, já que os anos selecionados apresentaram 

um número superior de Audiências em relação aos demais. 

A coleta dos pronunciamentos aconteceu em três espaços dentro do Portal do 

Congresso Nacional, tendo como elemento de busca as expressões: PLC 122/06, PLC 

122/2006, PL 122/06, PL 122, “PROJETO DE LEI 122”, “PROJETO DE LEI 122/06”, 

“LEI HOMOFOBIA”.  

O primeiro espaço, na área designada Discursos e Notas Taquigráficas – referentes 

aos pronunciamentos feitos na Câmara dos Deputados – no campo Banco de Discursos, 

representado na imagem a seguir: 

 

 

Figura 22: Página da Câmara dos Deputados destinada à pesquisa dos discursos proferidos em Plenário 

Fonte: Câmara dos Deputados 



164 

 

 

O segundo ocorreu no espaço Atividade Legislativa – concernente aos 

pronunciamentos feitos pelos Senadores – na área Pronunciamentos. Nesta, além das 

expressões já citadas, delimitamos dentro da linha Período os anos: 2001 – 2006, 2006 – 

2014, 2001 – 2014: 

 

 

Figura 23: Página do Senado Federal destinada à pesquisa dos pronunciamentos proferidos em Plenário 

Fonte: Senado Federal 

 

 

 

E o terceiro momento aconteceu na área Publicação e Documentação – destinada ao 

arquivamento dos Diários e Sessões que ocorrem no Senado Federal. Os vinte e cinco 

pronunciamentos das Audiências Públicas foram coletados neste. Igualmente, além das 

expressões, delimitamos o período: 2001 – 2006, 2006 – 2014, 2001 – 2014. 
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Figura 24: Página do Senado Federal destinada à pesquisa de documentação das atividades legislativas 

arquivadas em Diários e Sessões realizadas em Plenário 

Fonte: Senado Federal 

 

 

4.2  Procedimentos  

 

Ao nos referirmos à tramitação, estamos especificando os anos em que a proposição 

percorreu os espaços discursivos do Congresso desde o início de sua apresentação na 

Câmara dos Deputados, no ano de 2001, até o arquivamento dela, em 2014. 

Sendo assim, a delimitação dos pronunciamentos se inicia no ano de 2001, quando 

o Projeto de Lei 5003/01 entra em tramitação, e termina no ano de 2014 com o 

arquivamento do Projeto de Lei 122/06.  

Ressaltamos que essa delimitação segue o que Foucault (2008a, p. 167) descreve 

como período enunciativo: "períodos enunciativos que se articulam no tempo dos 

conceitos, nas fases teóricas, nos estágios de formalização e nas etapas de evolução 

linguística, mas sem se confundir com eles” (cf. capítulo 3, seção 3.5). 

O porquê de termos optado por esse procedimento se explica pelo fato de as PLs, o 

5003/01 e 122/06, pertencerem ao mesmo período histórico-enunciativo, visto que o 

122/06 é o desdobramento no Senado Federal do 5003/01 iniciado na Câmara dos 

Deputados. Dessa forma, o 5003/01 recebe o número 122/06 com o qual iria tramitar, a 

partir daquele momento, no Senado (cf. capítulo 1, seções 1.4 e 1.5).   

Como forma de organização de coleta, arquivamos o material em pastas 

identificadas por ano e pela classificação dos pronunciamentos em: Pequeno Expediente, 
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Grande Expediente, Breves Comunicações, Ordem do Dia, Questão de Ordem, 

Comunicações Parlamentares, Comunicação Geral. 

No entanto, a ordem cronológica e classificação das enunciações não foram as 

determinantes para o procedimento analítico, já que nosso referencial teórico-metodológico 

tem como base de análise a dispersão dos sujeitos nos enunciados e a descontinuidade dos 

discursos.  

A dispersão dos sujeitos nos possibilita descrever uma dimensão na qual a função 

enunciativa se constitui mediante as posições do sujeito do enunciado e é uma das 

características intrínsecas às funções enunciativas (FOUCAULT, 2008a). Desse modo, 

essa função pode ou deve ser exercida: a) por indivíduos diversos; b) por diferentes 

posições; c) pode assumir o papel de diferentes sujeitos; d) possibilita um indivíduo ocupar 

diferentes posições em uma série de enunciados. Foram essas questões que nos 

direcionaram quanto ao procedimento das análises. 

Portanto, a partir desses critérios metodológico-analíticos, formamos uma 

delimitação de tempo, com início no de 2001 e término no ano de 2014. Dentro dessa há os 

enunciados dos pronunciamentos, sendo assim, o que focamos foi ver na dispersão e na 

descontinuidade uma determinada regularidade enunciativa que respondesse às perguntas 

de nossa pesquisa.  

Ressaltamos que nos pronunciamentos não foram abordados os quatro feixes de 

relações para se descrever uma formação discursiva (FOUCAULT, 2008a). Por esse 

motivo aludimos a Machado (2007), que indica a possibilidade de se analisar objetos 

privilegiando algum dos níveis, ou seja, os feixes.  

Neste trabalho, recorreremos à formação das modalidades enunciativas, à formação 

dos conceitos e, na subdivisão deles, às formas de sucessão e às formas de coexistência dos 

enunciados. Nesse sentido, referenciamos Machado (2007, p. 107), que explica em que 

sentido Foucault dimensiona uma análise enunciativo-discursiva: 

[...]Falar de discurso é falar de relações discursivas ou de regularidade 

discursiva. O ponto importante da análise é que as regras que 

caracterizam um discurso como individualidade se apresentam sempre 

como um sistema de relações. São as relações entre objetos, entre tipos 

enunciativos, entre conceitos e entre estratégias que possibilitam a 

passagem da dispersão à regularidade. Assim, enquanto se processam 

emergências e transformações, na medida em que se estabelece a 

regularidade da relação, o sistema permanece com características que 

permitem individualizá-lo. [...] Segundo Foucault, esses quatro feixes de 

relações estão também relacionados entre si, formando um sistema único. 

[...] Isso não quer dizer, no entanto, que as análises arqueológicas, que 

devem definir as regras de formação dos objetos, das enunciações, dos 



167 

 

 

conceitos e estratégias, não possam privilegiar algum dos níveis (grifos 

nossos).  

 

Nos enunciados, interessava-nos analisar as marcas enunciativas e as funções 

enunciativas que foram constituídas por eles e não quem os proferiu. Por essa razão, 

optamos por não evidenciar nas análises os nomes e os partidos dos/das parlamentares ou 

de pessoas convidadas para se pronunciarem nas Audiências. Igualmente, as denominações 

religiosas aos quais esses/essas parlamentares pertenciam não foram objeto de nossas 

análises. 

Todavia, apesar de não termos articulado todos os feixes para determinarmos uma 

formação discursiva, e esta foi identificada nos pronunciamentos. Na realidade, separamos 

os pronunciamentos em duas posições ou formações discursivas, os enunciados em que a 

posição sujeito (FOUCAULT, 2008a) era contrária à aprovação da proposição 122/06 e os 

enunciados em que havia uma posição favorável à aprovação do PL. A essas posições 

designamos de formação discursiva contrária (FD-C) e formação discursiva favorável (FD-

F). 

Contudo, em nossas análises não fizemos uma contraposição enunciativo-discursiva 

de ambas, isto é, não analisávamos uma posição contrária e, em seguida, a outra favorável 

ao PLC. Isso se justifica por não considerarmos produtivo tal encaminhamento e, nem 

tampouco, possível. Visto ser o número de enunciados extremamente extensos por conta 

dos anos em que a proposição permaneceu em tramitação no Congresso Nacional.  

Porém, em algumas análises citamos os aspectos de enunciados que eram 

favoráveis ao projeto em contraponto aos que eram contrários a ele.  

Para que essa parte da análise não ficasse comprometida, no capítulo 6, concernente 

às análises, elaboramos um quadro-síntese no qual especificamos como em ambas as 

formações discursivas, a favorável à aprovação do 122/06 e à contrária à aprovação dele, 

as designações foram traduzidas (conceitualizadas54) nos enunciados dos pronunciamentos.  

Os excertos transcritos nas análises estão identificados de duas maneiras: a) antes 

de colocarmos as sequências dos pronunciamentos marcamos, a data, a Casa Legislativa e 

a sessão na qual ele ocorreu, no entanto, salientamos que nem todos os pronunciamentos 

possuem o número da sessão, é o caso de alguns que foram proferidos no Senado Federal; 

                                                 
54Ao falarmos em conceitualizações/conceitualizados estamos trazendo à baila o referencial foucaultiano dos 

feixes correlacionais em uma análise enunciativa (FOUCAULT, 2008a), entre eles, a formação do conceito 

(cf. capítulo 3, seções 3.4 e 3.5), por esse motivo, constituímos o termo conceitualizações. 
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b) no final de cada pronunciamento político, ele é identificado pela expressão designativa: 

Congresso Nacional / Data.  

No que tange às análises dos pronunciamentos, constituímos um referencial 

conceitual-articulatório para que pudéssemos evidenciar as marcas linguísticas do 

exercício de poderes, de saberes e de verdades nos enunciados estudados.  

A constituição deste dispositivo de linguagem visou a: 

 

a) constituir uma abordagem analítica para apreendermos um dos referenciais 

teóricos deste estudo, mais especificamente, os de Michel Foucault (2002, 2004, 

2008a, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2014, 2015, 2016); 

b) articularmos os referenciais aos quais este estudo se submete, ou seja, os 

conceitos de Foucault (2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 

2012d, 2014, 2015, 2016) relativos ao saber, à verdade e ao poder, e os de 

Dominique Maingueneau (2004, 2007, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010) 

concernentes à Análise do Discurso de base enunciativa. 

 

Ao longo deste estudo, são recorrentes os seguintes termos: discursivização, 

tematização e conceitualização. Cada qual, de forma específica, demarca aspectos oriundos 

daquilo que buscamos articular enquanto referencial teórico.  

Ao falarmos em discursivização, situamos as análises dos corpora no referencial da 

Análise do Discurso de base enunciativa. Entendemos, assim como Gregolin (2015), que 

toda produção de sentido e toda materialidade discursiva é um discurso, pois é impossível 

que esses sejam abstratos, já que se presentificam por meio da linguagem. 

Quanto à tematização, essa é uma maneira de abarcarmos o conceito de tema dentro 

da semântica global (MAINGUENEAU, 2008a) e, assim, marcarmos as designações e as 

expressões designativas que, nos enunciados dos pronunciamentos da proposição 122/06, 

foram constituídas como temas nos enunciados e tornaram-se domínios discursivos.  

Ao falarmos em conceitualizações, estamos trazendo à baila o referencial 

foucaultiano dos feixes correlacionais em uma análise enunciativa (FOUCAULT, 2008a), 

entre eles, a formação do conceito. 

Desse modo, não é aleatória a aplicação desses termos nesta pesquisa e, tampouco 

redundante ou desnecessária, apesar de haver uma linha tênue que os delimita. 

Adiante, iniciamos a explicação, a exemplificação e a aplicação das noções 

constituídas para elaborarmos um dispositivo analítico de linguagem. 
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5  REFERENCIAL CONCEITUAL-ARTICULATÓRIO 

 

 

Este capítulo objetiva estabelecermos e apresentarmos as noções de expressão 

designativa, de processos designativos e de continuum designativo, que foram constituídos 

por dois motivos nesta pesquisa:  

 

c) constituir uma abordagem analítica para apreendermos um dos referenciais 

teóricos deste estudo, mais especificamente, os de Michel Foucault (2002, 2004, 

2008a, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2014, 2015, 2016); 

d) articularmos os referenciais aos quais este estudo se submete, ou seja, os 

conceitos de Foucault (2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 

2012d, 2014, 2015, 2016) relativos ao saber, à verdade e ao poder e os de 

Dominique Maingueneau (2004, 2007, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010) 

concernentes à Análise do Discurso de base enunciativa. 

 

Desenvolvermos essas noções visa à constituição de um dispositivo enunciativo-

discursivo de linguagem como possibilidade de fazermos uma maior circunscrição às 

ideias de saber, de verdade e de poder, evidenciando-as e materializando-as por intermédio 

dos Estudos de Linguagem.  

Dito isso, o capítulo divide-se em duas seções, a 5.1 e a 5.2.  

Em 5.1 apresentamos a justificação para termos constituído tais noções e, no 

mesmo sentido, define-se o que elas são e como funcionam no dispositivo de linguagem. 

No item 5.2 há o aprofundamento conceitual-analítico e o desdobramento das ideias 

apresentadas na seção 5.1 e, ainda, é definida as instâncias enunciativo-discursivas em que 

o dispositivo irá atuar nas análises dos enunciados dos pronunciamentos políticos. 

 

5.1  A noção de expressão designativa, processo designativo e continuum designativo 

 

Antes de iniciarmos a descrição das noções, salientamos que o vocábulo processo é 

constante nesta seção e nas análises como um todo. Logo, a retomada dele pode parecer 

repetitiva ou redundante, mas é preciso para constituirmos um referencial conceitual-

analítico que será explicitado nesta seção. 
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Durante toda a escrita desta pesquisa, buscamos demonstrar como determinadas 

designações constituíram saberes e verdades e, dessa forma, estabeleceram práticas 

discursivas e não discursivas. Desde o início deste trabalho, procuramos embasamentos em 

estudos que corroborassem e respaldassem o nosso entendimento de linguagem constituída 

e inseparável das correlações de força enunciativo-discursivas. Ou seja, a linguagem como 

prática e como dispositivo nas inúmeras constituições de saberes, de verdades e de poder, 

intrínseca aos sistemas histórico-socioculturais.  

Ao longo deste estudo, recorremos com bastante frequência aos vocábulos 

designação, expressão designativa e processo designativo. É chegado o momento de 

falarmos a respeito deles e em que sentido os compreendemos e os constituímos como 

abordagem analítica para esta pesquisa. 

Procuramos demonstrar em todos os capítulos deste estudo que os vocábulos não 

são constituídos de maneira aleatória quanto aos objetos a que se referem, principalmente 

nos estudos de Foucault (2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 

2014, 2015, 2016).  

Na realidade, pudemos comprovar que os discursos “constituem práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT, 2008a, p. 55), portanto, 

o saber, a verdade e o poder são inseparáveis dessas práticas constitutivas.  

Assim, privilegiamos os estudos que pudessem trazer para esta pesquisa a nítida 

noção de que as discursivizações, ao tomarem os indivíduos ou os objetos como domínios 

enunciativo-discursivos, constituem saberes e verdades que se estabelecem sempre por 

intermédio de correlações de força, ou seja, que se estabelecem mediante estados de poder 

para Foucault (2012b). 

Foi dessa forma que no capítulo 1 procuramos evidenciar ao máximo, por meio dos 

estudos de Fry (1982, Ferla (2005), Nascimento (2007), Facchini e Simões (2009), 

Facchini (2002, 2003, 2009, 2012, 2016) e Rago (2016), a ocorrência de discursivizações 

em torno da tentativa de se constituir uma identidade homossexual e a disputa interna e 

externa para a fixação de palavras relacionadas ao movimento homossexual e às pessoas 

LGBTIs.  

Várias foram as maneiras para que essa identidade e para que essas disputas se 

estabelecessem. Em comum a todas, a recorrência aos critérios vocabulares como: a 

própria discursivização da sigla LGBT e todas as mudanças às quais ela, ao longo dos 

anos, foi submetida para que pudesse ocupar a ordem do discurso político-jurídico-social 

(cf. capítulo 1).  
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No mesmo sentido, os discursos hegemônicos heterossexistas estabelecidos dentro 

dos próprios grupos e do movimento LGBTIs que reafirmam práticas discriminatórias e 

preconceituosas encontradas na sociedade de forma geral (cf. capítulo 1), principalmente 

os estudos de Fry (1982) e os de Nascimento (2007). Por exemplo, citamos os vocábulos 

macho / fêmea, ativo / passivo, dominante / dominado e outros tantos, que relacionam as 

práticas homoeróticas (FRY, 1982) e as de socialização em ambientes voltados para o 

público LGBTIs (NASCIMENTO, 2007) ao universo binário heterossexista. 

Outro aspecto que se refere ao vocabulário pôde ser comprovado no capítulo 2 

quanto à constituição do conceito de homofobia. Este, desde seu surgimento, em 1971, 

vem passando por constantes críticas e transformações. Segundo Borrillo (2010, p. 10), o 

termo foi descrito como “medo expresso por heterossexuais de estarem em presença de 

homossexuais”. Porém, somente em 1998 foi descrito em um dicionário, de língua 

francesa, pela primeira vez (BORRILLO, 2010).  

O conceito de homofobia é trabalhado por distintas áreas do conhecimento, como a 

da antropologia, da sociologia, a da psicologia, a jurídica e a política. Assim, diferentes 

estudos a discursivizam, a retomam, a reconstituem ou a instituem, mediante seus próprios 

saberes e suas próprias verdades. Por conseguinte, novos vocábulos disputam a ordem do 

discurso com a designação homofobia na tentativa de instituir outros termos mais 

abrangentes ou, ainda, na tentativa de desqualificá-lo mediante um esvaziamento de 

sentido.  

Podemos citar vocábulos que se constituíram em oposição à noção de homofobia, 

como forma de uma certa disputa pela ocupação de uma determinada ordem do discurso e, 

ainda, como forma de afirmação de sujeitos políticos e de direitos em diferentes campos e 

espaços discursivos (cf. seções 6.4.2 e 6.4.4).  

Entre eles estão constituições discursivas como lesbofobia, travestifobia, transfobia, 

bifobia e intersexofobia. Cada uma delas marca, delimita, fixa e, o mais importante, 

estabelece agendas e pautas políticas próprias a cada segmento que elas representam, mas 

em comum têm a luta político-jurídico-social por direitos civis igualitários e por cidadania 

plena. 

Ainda mais recente que as anteriores é a noção de LGBTfobia e, mais atual que esta 

última, é a de LGBTIfobia, veiculada por intermédio da “Carta da Diversidade”55 no dia 

04/10/2017.  

                                                 
55 A Aliança Nacional LGBTI e o Grupo Dignidade em conjunto com setoriais LGBT e mais de quinze 

partidos construíram uma plataforma nacional dos direitos humanos a cidadania das pessoas LGBTI+ na 
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Tais constituições discursivas buscam uma abrangência a todas as práticas 

preconceituosas e discriminatórias contra as pessoas LGBTIs. Contudo, não há como negar 

que esses vocábulos entram em disputa pela ocupação de uma determinada ordem 

discursiva ainda não fixada pela designação homofobia.  

Corroborando a concepção de que as designações não são aleatórias, buscamos nos 

estudos de Foucault (2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2014, 

2015, 2016) demonstrar que foi mediante a constituição de determinados vocábulos que os 

saberes jurídicos e os saberes médicos formaram práticas e estabeleceram a noção de 

norma, de normalidade, de anormalidade e do anormal (cf. capítulo 2, de 2.5 a 2.5.3).  

Vocábulos esses, à época que emergiram, não reconhecidos por áreas do saber que, 

após receberem o estatuto de verdadeiros, passaram a ocupar a ordem do discurso dessas 

áreas em dado momento e lugar (FOUCAULT, 2004).  

Esse foi o caso da inserção da palavra natureza do crime aos relatórios médico-

legais que a associaram como justificativa e descrição para os atos delituosos considerados 

sem motivação ou, nas palavras de Foucault (2014), crimes sem razão.  

Desse modo, mediante a ideia de natureza, emergiu a de contranatureza. Esta 

estaria ligada a todos os atos criminais que contrariavam o natural por não terem uma 

explicação lógica para eles. Por isso, constitui-se, atreladamente às práticas médicas e às 

jurídicas, a noção de antinatural, que já pertencera às práticas religiosas. A ideia de 

antinatural designava aquilo que era duplamente contrário à natureza e às leis, logo, 

opostos à natureza divina e à humana, ao direito divino e ao direito humano.  

Nasce, dessa forma, o monstro, aquilo que é considerado a exceção à regra, ao 

natural, à natureza. Assim, a noção de monstro humano e monstro moral é constituída 

intrinsecamente relacionado à natureza do crime, à tipologia criminal, ao ato sem 

explicação. Portanto, emaranhada às práticas médicas e jurídicas.  

Tal constituição discursiva foi absorvida pelos discursos das teorias 

biodeterministas e da degenerescência do século XIX, que a associou às muitas formas de 

“anomalias” dos corpos e das sexualidades (FOUCAULT, 2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 

2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2014, 2015, 2016). 

Ademais, gradualmente, ainda por intermédio dos saberes da psiquiatria e do 

sistema penal, há a ascensão de discursos de verdade pautados nas ideias de: instinto, 

                                                                                                                                                    
agenda legislativa e de litigância estratégica, batizada como “Carta da Diversidade”. Esta foi entregue às 

autoridades nacionais no Congresso Nacional como forma de diálogo e concretização de pautas político-

jurídico-sociais concernentes à comunidade LGBTI. (PORTAL DO GRUPO DIGNIDADE, 2017). 
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estado, prazer, periculosidade, indivíduo perigoso, inversão, perversão, inversão, 

uranistas, sodomia, sodomitas, anormal, anormalidade, aberração, homossexual, 

homossexualidade, entre outras (FOUCAUL, 2012b, 2012c, 2012d, 2014; BORRILLO, 

2010; RAGO, 2016; FERLA, 2005; NASCIMENTO, 2007).  

Todos esses vocábulos, sem exceção, foram discursivizados e estabeleceram os 

corpos e as sexualidades como domínios de saberes, de verdades e de correlações de força 

enunciativo-discursivas. Dessa maneira, pensar na noção de anormal, de anormalidade, do 

anormal e da norma é pensar em constituições discursivas históricas, é pensar nos 

discursos de verdade que somente são possíveis por múltiplas situações.  

Por todas essas questões, estabelecemos as noções de expressão designativa, de 

processos designativos e de continuum designativo. 

Igualmente, pensamos que essas noções possibilitariam abrangermos os conceitos 

foucaultianos adotados neste trabalho, ou seja, fazermos uma maior circunscrição às ideias 

de saber, de verdade e de poder, evidenciando-as e materializando-as por intermédio dos 

Estudos de Linguagem.  

Alguns estudos (cf. capítulo 2, seção 2.5.3) têm analisado esses pronunciamentos 

por vieses antropológicos, sociológicos e sociológico-religiosos. Desse modo, pesquisas 

como as da Antropologia, da Sociologia e da Sociologia da Religião alegam que os 

parlamentares filiados a diversas religiões, mas principalmente às igrejas neopentecostais, 

têm sido os principais difusores de práticas preconceituosas e discriminatórias contra os/as 

homossexuais no Congresso e na sociedade de forma geral.  

Essa ideia é muito defendida e alguns desses estudos desenvolveram a noção de 

homofobia pastoral, como é o caso de pesquisas desenvolvidas por Natividade (2006, 

2007, 2008, 2009), Natividade e Oliveira (2007, 2009), Natividade e Lopes (2009). 

Por conseguinte, os pesquisadores dessas áreas têm observado e defendido que os 

discursos religiosos presentes nos enunciados dos parlamentares sobre o PLC 122/06 são 

os principais difusores de práticas preconceituosas e discriminatórias contra as pessoas 

LGBTIs.  

Todavia, pensamos que os discursos religiosos não dariam conta e nem tampouco 

seriam os únicos responsáveis por difundirem ou, ainda, por serem uma espécie de origem 

dessas práticas nos pronunciamentos políticos.  

Por esse motivo, constituímos a noção de continuum designativo como uma 

abordagem conceitual-analítica, pois pensamos que as ideias foucaultianas articuladas aos 
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estudos da linguagem nos indicarão outras respostas para além do discurso religioso 

presente nos pronunciamentos políticos como difusor dessas práticas. 

Embasamo-nos nos estudos foucaultianos sobre o desenvolvimento da noção de 

normal, de anormal, de anormalidade, do anormal e, do estabelecimento da norma, para 

afirmarmos que, diante delas, descritas nas obras foucaultianas, emergiu, ao longo dos 

tempos, formações de saber, de verdades e de poder ou de estados de poder. 

Explicado como nos inspiramos para falarmos em designações, em expressões 

designativas, em processos designativos e em continuum designativo, cabe mais uma 

ressalva.  

É neste ponto da pesquisa que se constitui uma limítrofe entre o conceito de 

vocábulo e o de designação. A partir de agora, explicada todas as questões anteriores, 

tomamos os vocábulos nesta pesquisa como designações. 

Isto posto, ao falarmos em designações, estamos referenciando e, do mesmo jeito, 

nos respaldando pelos estudos de Foucault (2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 

2012c, 2012d, 2014, 2015, 2016) concernentes ao saber, à verdade e ao poder.  

Dessa maneira, podemos afirmar que elas, as designações, são naturalizadas na 

sociedade. Na realidade, as consideramos mecanismos de dispositivos diversos que 

exercem correlações de força enunciativo-discursivas características desses.  

Assim, as designações não surgiram do nada e não se direcionam ao nada. Elas são 

processos enunciativo-discursivos que constituem, reconstituem e instituem práticas 

discursivas. São formas de instituição de saber, de verdade e de poder.  

Designações de cunho positivo, negativo ou aparentemente neutras não são 

aleatórias, são inerentes às correlações de força enunciativo-discursivas e, por isso, 

instituem ou destituem discursos de verdade. Elas são mecanismos de um tipo específico 

de dispositivo, o de linguagem, com capacidade de constituir, reconstituir e instituir 

domínios discursivos e, com eles, as práticas.  

Assim sendo, as palavras e as coisas não existem em um a priori discursivo, isto é, 

as palavras são constituídas - por e em - universos, campos e espaços discursivos e, cada 

um deles, está imerso em correlações de força.  

Toda correlação discursiva se constitui em correlações de força (FOUCAULT, 

2012b) que se atraem, se distanciam, formam alianças ou embates, mas estão sempre umas 

para as outras. Mais que palavras, as designações são práticas discursivas, ou, no mínimo, 

fazem parte de dispositivos que constituem e instituem essas práticas.  



175 

 

 

Da mesma forma que as designações produzem, reproduzem, constituem ou 

reconstituem saberes, verdades e poder, elas foram constituídas por processos iguais aos 

que acabamos de descrever.  

Consequentemente, foram e são discursivizadas em um dado momento e lugar e, 

com isso, foram e são naturalizadas e normalizadas, como é o caso da designação 

homossexual discursivizada no século XIX.  

Por isso, estabelecemos a ideia de processos designativos. Esta expressão, 

constituída por nós, é para abarcar toda a complexidade de movimentos e correlações de 

força enunciativo-discursivas instituídos na formação e no uso de determinados vocábulos 

– designações. 

 Maingueneau (2004) afirma que designações apontam para um referente, seja no 

espaço textual ou no contextual. No entanto, asseveramos que mais que designar objetos 

ou indivíduos no espaço, textual ou contextual, as designações apreendidas por meio de 

processos designativos, estabelecem domínios (FOUCAULT, 2008a) enunciativo-

discursivos sobre eles. 

Até esse ponto constituímos para as análises deste trabalho: a) a ideia de designação 

em substituição à de vocábulo; b) o desdobramento da função precípua de designação que, 

pelos estudos que consultamos56, apenas apontariam ou designariam um referente textual 

ou contextual; c) a designação como termo integrante de um processo capaz de estabelecer 

domínios enunciativo-discursivos sobre o que se refere e, d) a noção de processo 

designativo. 

Cabe agora explicarmos em que sentido estamos apreendendo a noção de expressão 

designativa nesta pesquisa.  

Admitimos, neste estudo, que as designações, pensadas por intermédio de um 

conceitual foucaultiano57 de linguagem, não apenas apontam ou referenciam algo, mas 

constituem domínios discursivos sobre o que se referem e, com isso e por isso, estabelecem 

práticas. 

Ao pensarmos em expressões designativas, pensamos em enunciados completos 

constituídos por grupos nominais, grupos verbais ou ambos, mas desde que esses, explícita 

                                                 
56 Estamos citando o referencial teórico descrito por Dominique Maingueneau (Análises de textos de 

comunicação, 2004) no qual o autor apresenta o que seriam as designações e as classes gramaticais que 

funcionariam como termos designativos. 
57Michel Foucault dizia que o que ele escrevia e descrevia não era uma teoria e nem, tampouco, conceitos, 

mas sim “possibilidades descritivas de análises” (FOUCAULT, 2008a, p. 122). 
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ou implicitamente, estabeleçam uma relação de domínio discursivo a algo que estejam 

referenciando.  

Portanto, as expressões, para esta pesquisa, são expressões enunciativo-discursivas 

apreendidas por um prisma foucaultiano de linguagem. Tanto as designações quanto as 

expressões designativas estão sendo descritas tendo em mente toda uma concepção de 

linguagem em que os saberes, as verdades e os estados de poder são determinantes em 

ambas as constituições. 

Respaldados pelos estudos foucaultianos, podemos afirmar que os processos 

designativos são historicizados, isto é, em algum momento ou lugar foram discursivizados, 

validados, qualificados e, obtiveram a condição à significação e, com isso, puderam entrar 

na ordem do discurso.  

Dizer que eles são historicizados não é o mesmo que os definir como continuidades 

históricas, pois isso iria na contramão do que Foucault tentou validar na arqueologia. 

Pensar em historicização é pensar em uma espécie de continuum discursivo.  

O continuum é o que circula de instituição para instituição as unindo em um 

propósito, estabelecendo entre elas uma irmanação, uma institucionalização-mestra, cujo 

exemplo maior foi a imbricação entre os saberes médicos e os jurídicos (FOUCAUL, 

2014). O continuum é o responsável pela miscibilidade institucional. Por conseguinte, 

afirma Foucault (2014, p. 29) ao descrever um dos aspectos da prática do exame médico-

legal:  

“Você vai acabar na forca!” Mas se a frase [...] é possível (tanto que 

todos nós a ouvimos mais ou menos assim, da primeira vez que não 

tiramos nota boa), se essa frase é efetivamente possível, se ela tem uma 

base histórica, é na medida em que o continuum, que vai da primeira 

correção aplicada ao indivíduo até a última grande sanção jurídica que é a 

morte, foi efetivamente constituído por uma imensa prática, uma imensa 

institucionalização do repressivo e do punitivo, que é alimentada 

discursivamente pela psiquiatria penal e, em particular, pela prática maior 

do exame. Em suma, a sociedade vai responder à criminalidade 

patológica de dois modos, ou antes, vai propor uma resposta homogênea 

com dois polos: um expiatório, outro terapêutico. Mas esses dois polos 

são os dois polos de uma rede contínua de instituições, que têm como 

função, no fundo, responder a quê? Não à doença exatamente, é claro, 

porque, se só se tratasse de doença, teríamos instituições propriamente 

terapêuticas; tampouco respondem exatamente ao crime, porque nesse 

caso bastariam instituições punitivas. Na verdade, todo esse continuum, 

que tem seu polo terapêutico e seu polo judiciário, toda essa 

miscibilidade institucional responde a quê? Ao perigo, ora essa. É para o 

indivíduo perigoso, isto é, nem exatamente doente nem propriamente 

criminoso, que esse conjunto institucional está voltado. No exame 

psiquiátrico [...] o que o perito tem a diagnosticar, o indivíduo com o qual 
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ele tem de se haver em seu interrogatório, em sua análise e em seu 

diagnóstico, é o indivíduo eventualmente perigoso. 

 

A passagem define o que Foucault chama de miscibilidade institucional e, no 

mesmo sentido, o continuum que há entre as práticas médicas e as jurídicas, que seria uma 

espécie de simbiose institucional que as une em um determinado propósito. 

Outro aspecto que nos autoriza a falar em processos designativos e o que nos dá a 

possibilidade de descrevê-los é o conceito de remanência (FOUCAULT, 2008a). 

É a ele que recorremos para estabelecer dois tipos de processos designativos nos 

pronunciamentos: os processos designativos por aditividade (ou aditividais) (PDA) e os 

processos designativos recorrencial (PDR), que designamos de correferenciais para abarcar 

a noção de correlação de força enunciativo-discursiva. É o que descreveremos a seguir. 

 

5.2  Processos designativos 

 

Para complementarmos o dispositivo enunciativo-discursivo de linguagem que 

estamos propondo, aprofundaremos a noção de processo designativo.  

A ideia de remanência está ligada à descrição dos enunciados e à formação 

discursiva, ou seja, à definição de um sistema de presenças e a “uma distribuição de 

lacunas, de vazios, de ausências, de limites e de recortes” (FOUCAULT, 2008a, p. 135).  

A remanência é um dos traços da análise enunciativa, ela é uma forma de acúmulo 

enunciativo, contudo, não está ligada à lembrança, nem à memória discursiva e nem ao 

retorno do acontecimento passado da formulação do enunciado (FOUCAULT, 2008a).  

Remanência não é memória, no mesmo sentido, ela se diferencia da noção de 

esquecimento e da noção de repetição mnemônica. Dizer que os enunciados devem ser 

considerados em sua remanência enunciativa é afirmar que eles, segundo Foucault (2008a, 

p. 140): 

Se conservaram graças a um certo número de suportes e de técnicas 

materiais (de que o livro não passa, é claro, de um exemplo), segundo 

certos tipos de instituições (entre muitas outras, a biblioteca) e com certas 

modalidades estatutárias (que não são as mesmas quando se trata de um 

texto religioso, de um regulamento de direito ou de uma verdade 

científica). Isso quer dizer, também, que eles estão investidos em técnicas 

que os põem em aplicação, em práticas que daí derivam em relações 

sociais que se constituíram ou se modificaram através deles. 
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 É perceptível que a remanência é o resultado mais amplo e mais complexo em que 

“os enunciados subsistem ao tempo, em que se conservaram, em que são reativados, [...] 

em que são esquecidos e, [...] eventualmente, destruídos” (FOUCAULT, 2008a, p. 140).  

Remanência está relacionada às técnicas e aos suportes de conservação e de 

circulação dos enunciados. É por haver a remanência enunciativa que se pode falar em 

domínios de memória, em lembranças e em esquecimentos.  

Para Foucault (2008a, p. 141), “a remanência pertence, de pleno direito, ao 

enunciado; o esquecimento e a destruição são apenas, de certa forma, o grau zero da 

remanência. E sobre o fundo por ela constituído, os jogos da memória e da lembrança 

podem-se desenrolar”. 

Foucault (2008a) propõe que a análise enunciativa deve supor que os enunciados 

sejam abordados em sua forma de aditividade e em seu fenômeno de recorrência.  

A aditividade, segundo Foucault (2008a), se diferencia da justaposição ou do 

amontoamento de elementos sucessivos. Não é tampouco simples adição enunciativa. A 

aditividade “trata os enunciados na densidade do acúmulo em que são tomados e que, 

entretanto, não deixam de modificar, de inquietar, de agitar e, às vezes, de arruinar” 

(FOUCAULT, 2008a, p. 140).  

Quanto à recorrência, ela é definida pela própria ideia de que não há enunciados 

isolados. Há sempre campos enunciativos associados nos quais os enunciados podem estar 

em aliança, em embate ou, ainda, em aparente neutralidade. Assim, a análise enunciativa 

supõe, segundo Foucault (2008a, p. 141): 

Que se levem em consideração os fenômenos de recorrência. Todo 

enunciado compreende um campo de elementos antecedentes em relação 

aos quais se situa, mas que tem o poder de reorganizar e de redistribuir 

segundo relações novas. Ele constitui seu passado, define, naquilo que o 

precede, sua própria filiação, redesenha o que o torna possível ou 

necessário, exclui o que não pode ser compatível com ele. Além disso, 

coloca o passado enunciativo como verdade adquirida, como um 

acontecimento que se produzia, como uma forma que se pode modificar, 

como matéria a transformar, ou, ainda, como objeto de que se pode falar. 

 

Tanto a aditividade quanto a recorrência são noções aplicáveis à ideia de processo 

designativo, pois ambas levam em consideração, como descrito, os mecanismos de 

constituição enunciativa sempre mediante correlações de força e nunca de maneira isolada. 

Lembrando que correlação de força é o mesmo que estados de poder para Foucault 

(2008a). 
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Por esse motivo, podemos falar em processos designativos aditividais e 

correferenciais. Eles serão retomados ao longo deste capítulo e no próximo, o capítulo 6, 

quando analisarmos os enunciados dos pronunciamentos. 

No concernente à ideia de continuum designativo, vamos articulá-lo no mesmo 

sentido da ideia de processos designativos. Portanto, ele vai além de associações ou 

analogias semânticas, pois se constituem e se instituem ou, ainda, são instituídos por 

múltiplas correlações de força enunciativo-discursivas que mobilizam dispositivos 

específicos delas.  

O continuum não é uma relação de sinonímia ou de associação por campos 

semânticos. Ele somente pode ser entendido dentro de uma concepção mais abrangente de 

linguagem na qual o saber, a verdade e o poder são inseparáveis da constituição 

enunciativo-discursiva em que as designações emergem e formam as práticas. 

Vale lembrar que a noção de continuum designativo dialoga com os conceitos 

foucaultianos possibilitando a articulação deles aos dos Estudos de Linguagem. Ao 

falarmos em continuum, afirmamos a complexidade enunciativo-discursiva nas quais as 

designações são constituídas, instituídas ou reconstituídas. 

Para exemplificarmos um mecanismo e técnica do continuum designativo, aludimos 

a Borrillo (2010) que pesquisou o poder da norma heterossexista e o índice de homofobia 

dos franceses fazendo um levantamento em dicionários da França sobre as designações 

homossexual e heterossexual. 

 O resultado ao qual ele chegou é extremamente significativo. Segundo Borrillo 

(2010), há uma profusão de vocábulos para designar homossexual, enquanto para 

heterossexual não há registros. 

 Com isso, Borrillo (2010, p. 15-16), identificando um alto índice de expressões 

designativas pejorativas alusivas às homossexualidades, conclui que: 

Essa desproporção no plano da linguagem revela uma operação 

ideológica que consiste em nomear, superabundantemente, aquilo que 

aparece como problemático e deixar implícito o que, supostamente, é 

evidente e natural. A diferença homo/hétero não é só constatada, mas 

serve, para ordenar um regime das sexualidades em que os 

comportamentos heterossexuais são os únicos que merecem a 

qualificação de modelo social e de referência para qualquer outra 

sexualidade. Assim, nessa ordem sexual, o sexo biológico (macho/fêmea) 

determina um desejo sexual unívoco (hétero), assim como um 

comportamento social específico (masculino/feminino). Sexismo e 

homofonia aparecem como componentes necessários do regime binário 

das sexualidades. [...] À semelhança de qualquer forma de exclusão, a 

homofobia não se limita a constatar uma diferença: ela interpreta e tira 

suas conclusões materiais. [...] Invisível, cotidiana, compartilhada, a 
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homofobia participa do senso comum, embora venha a culminar, 

igualmente, em uma verdadeira alienação dos heterossexuais. 

 

Essa problematização da profusão de designações para as sexualidades, demonstra 

como o dispositivo de linguagem constitui, reconstitui e institui práticas preconceituosas e 

discriminatórias que vão naturalizando o que nunca foi natural. Esses processos 

designativos formam domínios discursivos e, com isso, constituem os saberes, as verdades 

e o poder.  

Esquematicamente teríamos como primeira representação do dispositivo 

conceitual-analítico o seguinte quadro: 

 

 

 
Figura 25: representação esquemática do dispositivo enunciativo-discursivo de linguagem 

Em síntese, o esquema demonstra as engrenagens58 as quais os processos 

enunciativos emergem e circulam. Engrenagem pensada no sentido foucaultiano em que 

eles são constitutivos e inseparáveis de saberes, de verdades e de poder e, mobilizam 

                                                 
58 A expressão engrenagem é sempre referenciada por Michel Foucault para designar as correlações de força 

(poder) e os dispositivos que elas constituem para que essa engrenagem funcione, assim como as expressões 

técnica e mecanismo, igualmente, são empregadas para designar os processos constitutivos de saberes, de 

verdades e de poder. As três expressões podem ser encontradas nas obras de Foucault (2002, 2004, 2008a, 

2009, 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2014, 2015, 2016). 

CONTINUUM DESIGNATIVO
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DESIGNATIVOS

DESIGNAÇÕES
EXPRESSÕES

DESIGNATIVAS

DISPOSITIVO ENUNCIATIVO-DISCURSIVO DE LINGUAGEM 
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dispositivos diversos. Ou seja, a linguagem como prática e dispositivo das constituições de 

saberes, de verdades, de poder e intrínseca aos sistemas histórico-sócio-culturais.  

Resumidamente temos no nosso dispositivo de linguagem os seguintes processos 

enunciativo-discursivos: 

 

I. designações (D) - termo integrante de um processo capaz de estabelecer 

domínios enunciativo-discursivos sobre o que se refere; 

 

II. expressões designativas (ED) – enunciados completos constituídos por 

grupos nominais, grupos verbais ou ambos, mas desde que esses, explícita 

ou implicitamente, estabeleçam uma relação de domínio discursivo a algo 

que estejam referenciando e, não somente, aponte para ele;   

 

III. processos designativos (PD):  aditividais (PDA) – correferenciais (PDC) – 

estão intrinsicamente relacionados à noção de remanência59 (FOUCAULT, 

2008a) enunciativa;  

 

IV. continuum designativo (CD). 

 

Se considerarmos a remanência enunciativa, o continuum designativo pode ser 

representado pela seguinte relação de inclusão60 enunciativo-discursiva: {D está contido 

em ED e está contido em PD}; {ED está contido em PD e contém D} e {PD contém ED e 

contém D}, pois há entre as designações, as expressões designativas, os processos 

designativos uma relação de inclusão, de continência enunciativo-discursiva. 

Por conseguinte, se pela remanência nos é possível afirmar que há essa relação de 

inclusão enunciativo-discursiva, podemos afirmar que o continuum é a densidade do 

acúmulo enunciativo-discursivo dos processos anteriores.  

Portanto, se os processos anteriores podem ser considerados e determinados pelo 

que Foucault (2008a) descreveu como uma densidade de acúmulo dos enunciados por 

                                                 
59 Remanência é o resultado mais amplo e mais complexo em que “os enunciados subsistem ao tempo, em 

que se conservaram, em que são reativados, [...] em que são esquecidos e, [...] eventualmente, destruídos” 

(FOUCAULT, 2008a, p. 140). Remanência está relacionada às técnicas e aos suportes de conservação e de 

circulação dos enunciados. É por haver a remanência enunciativa que se pode falar em domínios de memória, 

em lembranças e em esquecimentos.  
60 Legenda: D – designações; ED – expressão designativa; PD – processo designativo e CD – continuum 

designativo; da – densidade de acúmulo. 
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remanência enunciativa, é possível materializarmos essa ideia da densidade e do acúmulo 

por intermédio da seguinte expressão linguística:  

 

a) {CD = (PD + ED + D)da}, dito de outra forma: {CD é igual a (PD e ED e D) 

elevados à densidade do acúmulo enunciativo-discursivo}.  

 

Assim, com todas essas questões explicitadas, podemos definir que o continuum é a 

densidade do acúmulo enunciativo-discursivo dos processos anteriores. É o efeito da 

complexidade enunciativo-discursiva ao qual a linguagem emerge, e que somente tem a 

possibilidade de existência por intermédio de correlações de força enunciativo-discursivas. 

É a manifestação da linguagem como prática e dispositivo das constituições de saberes, de 

verdades e de poder e intrínseca aos sistemas histórico-socioculturais. 

Definirmos essa expressão tenciona materializarmos e, com isso, articularmos a 

complexidade conceitual61 foucaultiana - em que o saber, a verdade e o poder atuam de 

maneira, muitas vezes, sub-reptícia, mas sistematicamente – aos estudos de linguagem.  

Portanto, para analisarmos e explicarmos os processos enunciativo-discursivos 

constituídos nos enunciados dos pronunciamentos políticos da proposição 122/06, 

recorreremos e aplicaremos nos enunciados a expressão linguística - {CD = (PD + ED + 

D)da}. 

O discurso é sempre “um bem que coloca, por conseguinte, desde sua existência (e 

não simplesmente em suas "aplicações práticas"), a questão do poder; um bem que é, por 

natureza, o objeto de uma luta, e de uma luta política” (FOUCAULT, 2008a, p. 137).  

As designações, as expressões designativas, os processos designativos e o 

continuum designativo observados nos pronunciamentos políticos feitos durante a 

tramitação do PLC 122/06 serão demonstrados ao longo do capítulo 6.  

Ainda antes de iniciarmos as análises, constituiremos mais um critério conceitual-

analítico para articularmos a noção de continuum aos nossos corpora de estudo e, 

igualmente, para que ele integre o dispositivo enunciativo-discursivo desta pesquisa. 

Os enunciados do PLC 122/06, como já mencionado (cf. capítulo 4, seções 4.1 e 

4.2), foram delimitados em um período enunciativo (FOUCAULT, 2008a). 

                                                 
61 Michel Foucault dizia que o que ele escrevia e descrevia não era uma teoria e nem, tampouco, conceitos, 

mas sim “possibilidades descritivas de análises” (FOUCAULT, 2008a, p. 122). 
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Dentro desse período estamos determinando: as sequências enunciativo-discursivas, 

as séries enunciativo-discursivas e as sequências realizadas, que serão explicadas no 

decorrer deste capítulo. 

Esquematicamente teríamos: 

 

 

 

 
           Figura 26: representação esquemática das instâncias enunciativo-discursivas que constituem o 

dispositivo de linguagem 

 

Por conseguinte, para analisarmos os enunciados dos pronunciamentos políticos, os 

segmentamos em instâncias enunciativas para apreendermos a constituição enunciativo-

discursiva dos saberes e das verdades sobre as sexualidades nos enunciados do PLC 

122/06. Cabe agora explicarmos como as instâncias enunciativo-discursivas são articuladas 

em consonância à ideia de continuum designativo: 

 

I. Período enunciativo: a delimitação de tempo do PLC 122/06 – de 2001 a 

2014: 
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A delimitação do tempo se refere ao período em que o PL esteve em tramitação no 

Congresso Nacional desde a sua proposição em 2001 na Câmara dos Deputados, quando 

ainda era designado por PLC 5003/2001, até o seu arquivamento no Senado Federal em 

dezembro de 2014 (cf. capítulo 1, seções 1.3, 1.4 e 1.5). 

 

II. Sequência enunciativo-discursiva62: consideramos como sequências os 

pronunciamentos políticos: 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a luta contra a discriminação tem gerado condutas 

inadequadas, descaminhos e incoerência. Políticos e ativistas, na busca de evidências, 

acabam prejudicando os objetivos igualitários e comprometem direitos. Os Poderes da 

República precisam adotar uma postura isenta e laica, e não agirem em prol de grupos 

específicos. Recentemente esta Casa presenciou uma manobra para aprovar o Projeto de Lei 

nº 5.003/01, sem o devido debate democrático contrariando o Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados no seu art. 157, § 3º.  

O objetivo do PL 5.003/01 é promover alterações nos arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de 

janeiro de 1989, e no § 3º do art. 140 do Código Penal. Ao incluir punição por discriminação 

ou preconceito de gênero e orientação sexual, o PL cria um precedente grave, que é o de 

exigir a tipificação de toda forma de discriminação. Em outubro deste ano, uma juíza de 

Catanduva, interior de São Paulo, autorizou que um casal homossexual masculino 

adotasse uma menina de 5 anos. E esse não é o primeiro caso no Brasil.  

Curiosamente, não se evocou a necessidade de um pai e de uma mãe de verdade como 

fator de equilíbrio na formação da personalidade da criança, como se exige em todos os 

outros casos.  

Volto a lembrar uma lição natural. A adoção, por não ter vínculo natural, exige 

maiores cuidados. A adaptação pode ser longa e conflituosa até a criança aprender a se 

sentir amada e confiante. As experiências com os pais de sexos diferentes preenchem uma 

necessidade básica no amadurecimento. Há situação que somente a mãe é capaz de atender 

aos interesses profundos de uma criança. Em outras, somente o pai. 

(CONGRESSO NACIONAL, 2006, grifos nossos). 

 

III. Série enunciativo-discursiva: segmentos delimitados da sequência 

enunciativa do pronunciamento político que grifamos nas análises: 

 

Em outubro deste ano, uma juíza de Catanduva, interior de São Paulo, autorizou que 

um casal homossexual masculino adotasse uma menina de 5 anos. E esse não é o 

primeiro caso no Brasil.  

Curiosamente, não se evocou a necessidade de um pai e de uma mãe de verdade como 

fator de equilíbrio na formação da personalidade da criança, como se exige em todos os 

outros casos. Volto a lembrar uma lição natural. A adoção, por não ter vínculo natural, 

exige maiores cuidados. 

 

                                                 
62 Consideramos sequências enunciativo-discursivas desde os pronunciamentos políticos com mais de dez 

laudas até sequências mínimas deles. Logo, elas não são determinadas por conta de sua extensão. No decorrer 

do trabalho isso será perceptível. 
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V. Sequência realizada63: sequência enunciativa dos pronunciamentos 

apreendida e obtida por intermédio do continuum designativo e seus 

desdobramentos, os processos designativos (PD) - aditividais (PDA) – 

correferenciais (PDC). 

 

Para Foucault (2008a) o enunciado está sempre em relações com outros, isto é, em 

relações com campos adjacentes, por esse motivo, ele tem sempre margens povoadas por 

outros enunciados. Foucault (2008a) diz, igualmente, que o enunciado poderia ter sido 

sempre outro, logo, podemos deduzir que o enunciado realizado, aquele que se 

materializou, poderia ter sido sempre outro a emergir no lugar dele.  

Por esse motivo, definimos em nosso dispositivo enunciativo-discursivo dois níveis 

enunciativos, o nível do enunciado possível e o nível do enunciado realizado, neste 

encontram-se a materialização dos pronunciamentos políticos os quais consideramos como 

sequência realizada. 

O que nos autoriza a definirmos dois níveis enunciativos distintos em nosso 

dispositivo é a afirmação de Foucault (2008a) de que não há enunciados que não suponham 

outros. Então, em uma constelação de enunciados há um nível do possível, e é dele que se 

inicia o que virá a ser o enunciado realizado, aquele que emergiu, que deu significância a 

uma enunciação. 

As instâncias foram pensadas para analisarmos o nível enunciativo-discursivo em 

que está o continuum. No decorrer das análises, vamos explicitando e aprofundando os 

processos até aqui descritos. 

Foucault (2008a) afirma que há sempre possibilidades outras de existência 

enunciativas, então, a questão de interesse é o como – e sob quais regras e regularidades - 

se formou nos discursos determinado conceito, estratégia, enunciado, objeto. E, o mais 

importante, o que deu a tais discursos o estatuto de verdade, de validade, de cientificidade, 

e não a outros que coexistiram no mesmo momento e lugar. Por esse motivo, o autor 

assevera (2008a, p. 74):  

[...] todos os jogos possíveis não estão efetivamente realizados: há muitos 

conjuntos parciais, compatibilidades regionais, arquiteturas coerentes, 

que poderiam ter aparecido e que não se manifestaram. Para dar conta das 

escolhas - e apenas delas - que foram realizadas entre todas as que o 

poderiam ter sido, é preciso descrever instâncias específicas de decisão: 

em primeiro lugar, o papel desempenhado pelo discurso estudado em 

relação aos que lhe são contemporâneos e vizinhos. 

                                                 
63 Será demonstrada e aplicada, paulatinamente, ao longo das análises. 
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Desse modo, pela citação supracitada, percebe-se que se para Foucault (2008a) o 

mais importante em uma análise enunciativa é demonstrar  como surgiu um enunciado e 

não outro no lugar dele, a noção de continuum designativo, nesta pesquisa, é uma 

possibilidade descritiva para que possamos alcançar o objetivo dela, que é responder como 

se constituiu saberes e verdades sobre as sexualidades nos enunciados dos 

pronunciamentos do PLC 122/06.  

No decorrer deste capítulo e do seguinte serão analisadas as sequências dos 

enunciados dos pronunciamentos.  

Por conseguinte, paulatinamente, o continuum e os desdobramentos analítico-

metodológicos que o envolvem serão articulados às análises em vários momentos. 

Como exemplos analíticos iniciais, apontamos como sequência enunciativo-

discursiva o pronunciamento político realizado no Congresso Nacional na Câmara dos 

Deputados em 09/09/2004, sessão - 185.2.52.O, o subdividindo em três séries (a, b e c) 

demarcadas em negrito: 

 

No dia 8 de julho deste ano a imprensa sueca publicou que as organizações evangélicas 

suecas protestaram energicamente contra o governo pela decisão das autoridades em mandar 

para a prisão um pastor evangélico que teve a "ousadia" de pregar sobre o que a Bíblia 

ensina a respeito da homossexualidade. O pastor recebeu sentença de um mês de prisão 

apenas por descrever a homossexualidade como "anormal, um horrível tumor 

canceroso no corpo da sociedade", ao mesmo tempo em que pregava a passagem de 

Coríntios, Capítulo 6, Versículo 9. [...] Indago outra vez a V.Exas.: queremos isso para o 

nosso Brasil cristão e ordeiro? Creio que não. Se essa minha pergunta atingisse os 180 

milhões de brasileiros neste preciso momento, a resposta deixaria esse movimento, seus 

participantes e os que o apoiam profundamente envergonhados e decepcionados. 

Infelizmente, Sr. Presidente, os fatos comprovam que, no Brasil, a contaminação já se 

fez e um processo infeccioso já se alastrou para setores importantes de nosso Poder 

Central e fora dele. [...] Não são poucos, e todos nós sabemos, os projetos de leis que aqui 

tramitam e que têm como propósito apoiar e/ou criar programas em favor de movimentos do 

mesmo naipe e estirpe desse abominável Programa Brasil Sem Homofobia. [...] Lá fora, 

onde começou esse famigerado movimento homossexual, as feridas da epidemia já são 

muitas e vacina não existe. Não posso cruzar meus braços, enquanto vejo a caravana da 

desgraça semear a erva danosa que destruirá os valores morais e éticos de meu indefeso 

povo. Ao menos meu grito ficará como prova de minha luta. (CONGRESSO NACIONAL, 

09/09/2004, grifos nossos). 

 

 

A primeira série enunciativa demarcada em negrito por nós no pronunciamento 

político, a série (A), é um exemplo do que estabelecemos como processo designativo por 

aditividade (PDA):  
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(A) apenas por descrever a homossexualidade como "anormal, um horrível tumor 

canceroso no corpo da sociedade", ao mesmo tempo em que pregava a passagem de 

Coríntios, Capítulo 6, Versículo 9.  

 

O livro I de Coríntios, Capítulo 6, Versículos 9 e 10, diz que: 

Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Por isso, 

não erreis, pois nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem 

efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, 

nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos 

Deus". (BÍBLIA, I Co 6: 9 – 10, on-line). 

 

Na passagem bíblica em questão os versículos citados, especificamente, não fazem 

referência à designação anormal e nem à expressão designativa tumor canceroso. Por isso, 

na série (A) há um processo designativo por aditividade, uma vez que o enunciador, por 

adição, inclui outras ideias à passagem bíblica que referencia os homossexuais. 

As noções de anormal, de anormalidade, do anormal e da norma, são processos 

enunciativos-discursivos, como descritos por Foucault (2014), que emergiram em séculos 

posteriores à passagem bíblica em questão (cf. capítulo 3, seção 3.3.2). Cada qual dessas 

noções, guardadas as especificidades de cada época, lugar e instituição que as constituíram, 

contribuíram para a formação de uma densidade enunciativa que pode ser apreendida pela 

ideia de remanência (FOUCAULT, 2008a). 

No entanto, a possibilidade de elas emergirem em outras sequências enunciativas se 

deve ao processo de densidade do acúmulo enunciativo que, como já descrito, é diferente 

da justaposição ou do amontoamento de elementos sucessivos.  

Lembrando que remanência não é memória, no mesmo sentido, ela se diferencia da 

noção de esquecimento e da noção de repetição mnemônica. Dizer que os enunciados 

devem ser considerados em sua remanência enunciativa é afirmar que, segundo Foucault 

(2008a, p. 140), eles “se conservaram graças a um certo número de suportes e de técnicas 

materiais [...], segundo certo tipo de instituições [...] e com certas modalidades estatuárias 

[...]”. 

Por esse motivo, a densidade do acúmulo enunciativo não é tampouco simples 

adição enunciativa. A densidade tem a ver com a ideia de remanência e, assim como ela, 

está relacionado às instituições, às técnicas e aos suportes de conservação, de reatualização 

e de circulação dos enunciados. É por haver a remanência dos enunciados que se pode falar 

em domínios de memória, em lembranças e em esquecimentos. 

Por isso, é possível conservar, fazer circular e reatualizar a noção de anormal. Ele 

será aquele que transgride a natureza, que transgride as normas “do direito humano e do 
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direito divino” (FOUCAULT, 2014, p. 54). Um misto de espécies, humanas e não 

humanas, uma “aberração”, a mistura dos dois sexos. Enfim, será o “antinatural”. 

É do engendramento desses múltiplos processos enunciativos remanentes que, 

ainda nos dias atuais, tais expressões designativas reatualizam e colocam em circulação 

preconceitos e práticas discriminatórias contra as pessoas LGBTIs, mas somente contra 

elas. 

Ao estabelecer a relação de inclusão das designações citadas, o enunciador acumula 

aos enunciados remanentes bíblicos outros campos e espaços enunciativo-discursivos. 

Assim, por intermédio dos processos descritos é que podemos chegar à sequência realizada 

por processo designativo por aditividade (PDA) do pronunciamento político: 

 

a) impuros efeminados sodomitas estão contidos na designação homossexual que 

contém por aditividade a noção de anormal e de câncer social, logo, o homossexual 

não pertence ao Reino de Deus / céus64.  

 

Contudo, nas séries (B) e (C) seguintes do enunciado do pronunciamento político o 

processo designativo estabelecido é o de correferencialidade65:  

 

(B) Sr. Presidente, os fatos comprovam que, no Brasil, a contaminação já se fez e um 

processo infeccioso já se alastrou para setores importantes de nosso Poder Central e fora 

dele. 

 

(C) Lá fora, onde começou esse famigerado movimento homossexual, as feridas da 

epidemia já são muitas e vacina não existe. Não posso cruzar meus braços, enquanto vejo 

a caravana da desgraça semear a erva danosa que destruirá os valores morais e éticos de 

meu indefeso povo.  

                                                 
64 Ressaltamos que o não uso da pontuação tem a função de estabelecer a noção de aditividade por densidade 

de acúmulo na série enunciativa (FOUCAULT, 2008a) e, de certa maneira, marcar uma sequencialidade 

enunciativo-discursiva (cf. seção 5.2). A aditividade se diferencia da justaposição ou do amontoamento de 

elementos sucessivos. Não é tampouco simples adição enunciativa. A aditividade “trata os enunciados na 

densidade do acúmulo em que são tomados e que, entretanto, não deixam de modificar, de inquietar, de agitar 

e, às vezes, de arruinar” (FOUCAULT, 2008a, p. 140).  
65Chamamos de correferencialidade o processo que está baseado na ideia de recorrência estabelecida por 

Foucault (2008a). A recorrência é definida pela própria noção de que não há enunciados isolados. Há sempre 

campos enunciativos associados nos quais os enunciados podem estar em aliança, em embate ou, ainda, em 

aparente neutralidade. Assim, a análise enunciativa supõe, segundo Foucault (2008a, p. 141): “Que se levem 

em consideração os fenômenos de recorrência. Todo enunciado compreende um campo de elementos 

antecedentes em relação aos quais se situa, mas que tem o poder de reorganizar e de redistribuir segundo 

relações novas. Ele constitui seu passado, define, naquilo que o precede, sua própria filiação, redesenha o que 

o torna possível ou necessário, exclui o que não pode ser compatível com ele. Além disso, coloca o passado 

enunciativo como verdade adquirida, como um acontecimento que se produzia, como uma forma que se pode 

modificar, como matéria a transformar, ou, ainda, como objeto de que se pode falar”. 
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Porque as noções de contaminação, vacina e alastrou na série enunciativa (B) e as 

de processo infeccioso, famigerado movimento e feridas da epidemia na série (C) emergem 

da remanência enunciativa de outros processos discursivos que marcaram o período de 

epidemia do HIV no início da década de 80. 

No capítulo 1 desta pesquisa, descrevemos o percurso histórico do movimento 

homossexual no Brasil. Acompanhamos como no começo dos anos de 1980 surgiu a então 

desconhecida Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e como ocorreu uma associação 

pejorativa, preconceituosa e discriminatória dela aos/às homossexuais (cf. capítulo 1, 

seções 1.3 e 1.4), principalmente, aos homossexuais masculinos.  

Por conseguinte, mediante remanência enunciativa por processo designativo 

correferencial chegamos à seguinte sequência realizada pelo enunciador no 

pronunciamento político:  

 

b) contaminação e infecção estão contidos na expressão designativa movimento 

homossexual que contém por correferencialidade a noção de feridas de infecção de 

desgraça e não contém a designação cura / vacina, logo, o movimento sexual 

pertence ou é igual à destruição.  

 

Porém, os processos descritos na série (A) e na série (B), em uma concepção mais 

ampla conforme os estudos até aqui descritos, podem ser apreendidos como continuum 

designativo, se admitirmos todos os processos de correlações de força enunciativo-

discursivas desde o enunciado bíblico até a culminância da chamada epidemia de HIV. 

Deste modo, teríamos no enunciado do pronunciamento: 
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Figura 27: representação esquemática do continuum designativo constituído nas séries e nas 

sequências analisadas 

 

 

No decorrer do próximo capítulo retomaremos o conceitual analítico até aqui 

descritos os aprofundando e os demonstrando nas análises dos corpora, sendo assim, no 

próximo item damos início às análises aos enunciados dos pronunciamentos políticos 

proferidos no Congresso Nacional durante o período enunciativo (FOUCAULT, 2008a) do 

PLC 122/06, ou seja, entre os anos de tramitação do projeto desde a proposição dele na 

Câmara dos Deputados em 2001 até o arquivamento da proposição no Senado Federal em 

2014. 

 

                                                 
66 Legenda: ⊄ - (não está contido). 
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estão contidos

Desgraça

estão contidos

Erva danosa

estão contidos

Destruição

estão contidos

Cura 

Vacina 

⊄ 
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6  REFERENCIAL ANALÍTICO 

 

 

Neste capítulo iniciamos as análises dos corpora deste estudo, o qual está 

organizado como descreveremos a seguir.  

O item 6.1 apresenta o pronunciamento político mediante a ideia de ritual 

(FOUCAULT, 2004).  

Em 6.2 está o mapeamento das designações mais recorrentes nas constituições 

enunciativo-discursivas nos pronunciamentos do Projeto de Lei 122/06 e, inicia-se a 

discussão de como se formou o que consideramos ser o objeto de discurso nos enunciados 

dos pronunciamentos, “o direito a ter direitos”.  

Em 6.3 descreveremos a formação de conceitos dos temas selecionados por 

intermédio da ideia de enunciado reitor (FOUCAUL, 2008a) e, ainda, como o objeto de 

discurso, o “direito a ter direitos”, foi materializado enunciativo-discursivamente por 

tematizações que formaram os conceitos e as modalidades enunciativas. 

 No item 6.4 iniciam-se as descrições das conceitualizações67 da designação 

“direito” e, como elas constituíram saberes e verdades sobre as sexualidades e, igualmente, 

sobre os direitos, materiais e imateriais, aos quais as pessoas LGBTIs poderiam ou 

deveriam ter acesso. 

Na subseção 6.4.1 encontram-se as análises que referenciam o grotesco e o ubuesco 

(cf. capítulo 2, seção 2.5.4) as relacionando à discursivização e à tematização das 

designações mapeadas.  

Em 6.4.2 estão as conceitualizações sobre o PLC 122/06 por intermédio da ideia de 

desqualificação (FOUCAULT, 2014).  

Encontra-se no item 6.4.3 as conceitualizações sobre os dados estatísticos por 

desqualificação, estes eram um dos argumentos mais recorrentes para a formação 

discursiva favorável à aprovação do 122/06 validar a importância de uma lei que coibisse a 

violência contra as pessoas LGBTIs. 

As conceitualizações sobre a homofobia estão no subitem 6.4.4. 

Na subseção 6.4.5 descrevem-se as conceitualizações por negação polêmica: o 

“mas” polêmico ou nulo, a inclusão polêmica por intermédio de uma pseudototalização 

                                                 
67 Como já mencionado, ao falarmos em conceitualizações/conceitualizados estamos trazendo à baila o 

referencial foucaultiano dos feixes correlacionais em uma análise enunciativa (FOUCAULT, 2008a), entre 

eles, a formação do conceito (cf. capítulo 3, seções 3.4 e 3.5), por esse motivo, constituímos o termo 

conceitualizações. 
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constituída pelos pronomes indefinidos e, ainda, a substituição polêmica da ideia de 

intolerância pela de tolerância. 

E, finalizando a seção 6.4, no subitem 6.4.6 estão as conceitualizações por 

desqualificação da designação homossexual. 

 O item 6.5 é voltado à elaboração de um quadro-síntese atinente às 

conceitualizações das formações discursivas identificadas nos enunciados, a formação 

discursiva favorável à aprovação da proposição 122/06 e a formação discursiva contrária 

à aprovação. Apresenta-se um resumo de como ambas traduziram o Outro e o enunciado 

reitor “todos são iguais perante a lei” em seus enunciados. 

A formação das modalidades enunciativas e das funções enunciativo-discursivas 

que identificamos é abordada na seção 6.6. 

E, por fim, em 6.7, mediante os resultados encontrados nas análises anteriores, 

discutiremos a possibilidade de se constituir a heterotopia como abordagem analítica. 

 

6.1  O pronunciamento político descrito por um viés enunciativo-discursivo 

 

Foucault (2004) nos diz que em toda sociedade há determinados sistemas de 

restrições que constituem regras que estabelecem uma ordem discursiva e, ao mesmo 

tempo, criam uma exclusão. Consequentemente, nem todos seriam/estariam autorizados ou 

qualificados para ocupá-la. Por essa razão, inevitavelmente, há uma interdição do dizer que 

envolvem o quando, o por quem, o para quem, o para quê e o em qual lugar se pode ou não 

o efetivar. Nem tudo pode ser dito e nem todos têm o direito de dizer. 

No entanto, os discursos que obtêm a legitimidade do dizer ocupam essa ordem que 

poucos têm acesso. São eles que formam saberes e, a partir deles, estabelecem práticas. 

Isso é possível por terem alcançado a condição de possibilidade à significação em um 

determinado campo (áreas do saber) ou espaço social (FOUCAULT, 2004).  

Existem copiosos tipos de interdição e de exclusão da palavra. Foucault (2004) 

afirma que a forma mais visível, entre outras, desses sistemas que restringem o dizer seria 

a dos discursos inseridos em um tipo de ritual. Neles estariam incluídos os discursos 

judiciários, os médicos, os terapêuticos, os religiosos e, em parte, os políticos. 

Diante disso, o campo discursivo do Congresso Nacional é um lugar em que 

discursos de verdade e de saberes emergem. Por esse motivo, a questão é saber como eles 

obtêm a condição de possibilidade à significação em tal campo.  
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É o que tentaremos responder enunciativo-discursivamente nesta subseção, ou seja, 

não se trata de descrever a estrutura física do Congresso, mas dos enunciados e dos 

discursos que nele são constituídos. 

A Constituição Federal instituiu três Poderes independentes, mas que atuam juntos 

“independentes e harmônicos entre si” descritos no artigo 2º (BRASIL, 1988, p. 11): o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O primeiro é exercido pelo Congresso Nacional, 

segundo o art. 44 (BRASIL, 1988), que se divide em duas Casas: Câmara dos Deputados e 

Senado Federal, sendo estes compostos por deputados federais e senadores. 

Na esfera federal, o Poder Legislativo é constituído, ainda, pelo Tribunal de Contas 

da União, órgão que auxilia o Congresso nas atividades de controle e fiscalização externa. 

O sistema que rege o país é o bicameral e prevê a manifestação das duas Casas na 

elaboração das normas jurídicas. O exercício da função legislativa é dividido em períodos 

designados legislaturas. Esses períodos têm início com a posse dos deputados após cada 

eleição, e têm a duração de quatro anos. 

As Casas funcionam separadamente, mas, para determinados trabalhos, atuam em 

conjunto, como, por exemplo, para a elaboração de leis complementares68 e ordinárias69.  

Se pensarmos o Congresso em termos de correlações de força enunciativo-

discursivas que podem se atrair, se distanciar ou formar alianças, ele será um campo 

discursivo no qual há a constituição de saberes e de verdade. Porque nesse cenário 

convivem constelações enunciativo-discursivas (FOUCAULT, 2008a) e, a algumas delas, é 

dada a legitimação do dizer.  

Os pronunciamentos políticos feitos dentro do Congresso Nacional podem ser 

definidos como altamente institucionalizados, regimentalizados e padronizados porque 

cumprem determinados ritos.  

Desse modo, eles poderiam ser descritos e analisados pelo que Foucault (2004) 

designa de prática de ritual, sendo esta a forma mais visível e superficial de um sistema de 

restrições no qual os discursos emergem, pois determinam as condições de funcionamento 

e as regras de acesso a eles. 

Foucault (2004, p. 39) afirma que o ritual define: 

                                                 
68 Dispositivo legal destinado a regulamentar norma prevista na Constituição Federal. CF, Art. 61. (SENADO 

FEDERAL, 2017). 
69Norma jurídica elaborada pelo Poder Legislativo em sua atividade comum e típica, votada mediante 

processo ordinário e sujeita à sanção ou ao veto presidencial. A lei, quando acompanhada do adjetivo 

“ordinária”, significa que é comum, habitual. Distingue-se, entre outras, da lei complementar, que regula 

dispositivo da Constituição Federal que, por sua vez, é a “lei básica” ou “lei maior”. (SENADO FEDERAL, 

2017). 

http://www2.camara.leg.br/glossario/c.html#Constitui&ccedil;&atilde;o
http://www2.camara.leg.br/glossario/s.html#San&ccedil;&atilde;o
http://www2.camara.leg.br/glossario/l.html#Lei
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 [...] a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam ( e que, 

no jogo de um diálogo, da interrogação, da recitação, devem ocupar 

determinada posição e formular determinado tipos de enunciados); define 

os gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de 

signos que devem acompanhar o discurso; fixa, enfim, a eficácia suposta 

ou imposta das palavras [...], os limites de seu valor de coerção. Os 

discursos religiosos, judiciários, terapêuticos e, em parte também, os 

políticos não podem ser dissociados dessa prática de um ritual que 

determina para os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, propriedades 

singulares e papéis preestabelecidos. 

 

Essas regras seriam as iniciais para se estar ou entrar na ordem do discurso e para 

que as proposições deles fossem autorizadas e aceitas como verdade. O primeiro passo é 

estar qualificado para assumir uma posição. Lembrando que estar qualificado não é o 

mesmo que o ser, então, a primeira questão a ser definida para se estabelecer uma ordem 

discursiva ou, ainda, ocupar esta, é saber quem fala (FOUCAULT, 2008a). Quem pode ou 

deve falar nos espaços discursivos do Congresso (Senado e Câmara dos Deputados)? 

Os que pronunciam nesses espaços estariam duplamente qualificados para exercer a 

função legislativa, pois foram eleitos, por intermédio do voto universal, e diplomados para 

tal.  

O diploma, segundo o Regimento Interno da Câmara (2017, p. 11) é expedido pela 

Justiça Eleitoral e, “às quinze horas do dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada 

legislatura”, em sessão solene, tomam posse sob uma performance linguística 

(FOUCAULT, 2008a, p. 121), descrito no Regimento (2017, p. 12) no Capítulo III, Art. 4º, 

§4º:  

O Presidente proferirá a seguinte declaração: “Prometo manter, defender 

e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo 

brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”. 

Ato contínuo, feita a chamada, cada Deputado, de pé, a ratificará dizendo: 

“Assim o prometo”, permanecendo os demais Deputados sentados e em 

silêncio.  
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Figura 28:  Deputados Federais sob performance linguística para serem investidos nos cargos 

Fonte: Portal G1.com 

 

O mesmo rito ocorre com os senadores, porém, em cerimônia separada.  

Os congressistas, por esse ângulo, são, na definição foucaultiana (2008a, p. 56), 

“indivíduos que têm – e apenas eles – o direito regulamentar ou tradicional, juridicamente 

definido ou espontaneamente aceito, de proferir [...]”.  

Eles têm as condições legais, segundo Foucault (2008a, p. 56), “à prática e a 

experimentação do saber”, contudo, essas práticas não são tão livres, elas fixam limites. 

Assim, para exercerem as funções, os parlamentares têm que atuar sob uma 

regimentalização institucional, que define “a divisão das atribuições, subordinação 

hierárquica, complementaridade funcional, demanda, transmissão e troca de informações, 

com outros indivíduos ou com outros grupos” e promove um sistema de diferenciação e de 

relações (FOUCAULT, 2008a, p. 56).  

Quanto aos traços que os definem em relação à sociedade, em tese, o papel deles é 

reconhecido socialmente. Eles possuem o direito de intervenção e de decisão, já que uma 

das atribuições desses indivíduos, nas palavras foucaultianas (FOUCAULT, 2008a), é 

legislar. 

Igualmente, são os “guardiões, vigias, responsáveis” (FOUCAULT, 2008a, p. 56) 

por “manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do 

povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil” (BRASIL, 

2017, p. 17). Este direito foi outorgado a eles contratualmente mediante o voto e o 

diploma. 
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 O Regimento Interno Comum (BRASIL, 2017), mas não somente esse, regulariza 

os atos legislativos do Congresso. Cada Casa tem seu próprio regimento, no entanto, há o 

comum, e toda essa regimentalização é gerida pela Constituição Federal.  

Logo, mesmo com o direito do dizer adquirido, os pronunciamentos seguem 

coerções e têm seus próprios sistemas de restrições enunciativo-discursivo-institucionais. 

De todas as atribuições definida aos nossos indivíduos, a que nos interessa para esta 

pesquisa é a autoridade de legislar e, intrínseca a ela, o que os regimentos chamam de Uso 

da Palavra. Ao lermos os documentos, o que mais nos chama a atenção são os capítulos 

destinados a essa questão.   

Os pronunciamentos estão diretamente relacionados aos tipos de sessões da Câmara 

ou do Senado, pois é no interior deles que esses indivíduos enunciam. As sessões podem 

ser, segundo os artigos 65 e 66 do Regimento (BRASIL, 2017, p. 40):  

a) preparatórias (precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional); 

b) deliberativas (ordinárias e extraordinárias);  

c) não deliberativas (de debates - sem Ordem do Dia, e solenes – para grandes 

comemorações e homenagens). 

As sessões ordinárias têm duração de cinco horas e constam de (BRASIL, 2017, p. 

40):  

122 I – Pequeno Expediente, com duração de sessenta minutos 

improrrogáveis, destinado à matéria do expediente e aos oradores 

inscritos que tenham comunicação a fazer; 123 II – Grande Expediente, a 

iniciar-se às dez ou às quinze horas, conforme o caso, com duração 

improrrogável de cinquenta minutos, distribuída entre os oradores 

inscritos; 124 III – Ordem do Dia, a iniciar-se às dezesseis horas, com 

duração de três horas prorrogáveis, para apreciação da pauta; 125 IV – 

Comunicações Parlamentares, desde que haja tempo, destinadas a 

representantes de Partidos e Blocos Parlamentares, alternadamente, 

indicados pelos Líderes.  

 

Quanto ao uso da palavra, o artigo 74 do Regimento (BRASIL, 2017) regulariza 

como usá-la, quando e para quê. Há, da mesma forma, a delimitação do tempo de fala que 

é estabelecido em consonância com o tipo de sessão nos quais os pronunciamentos 

ocorrem. Os documentos (as materialidades) que são gerados por eles são classificados 

como: Pequeno Expediente, Grande Expediente, Breves Comunicações, Ordem do Dia, 

Questão de Ordem, Comunicações (BRASIL, 2017). 

Após serem registrados pelo sistema de taquigrafia do Congresso, os 

pronunciamentos são indexados pelo Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação 

(CONGRESSO NACIONAL, 2017).   
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Depois, eles são padronizados, segundo o Manual de Indexação de 

Pronunciamentos (DETAQ-CEDI, 2015): fase da sessão (abertura, pequeno expediente, 

grande expediente, ordem do dia, comunicações parlamentares, etc.), horário do discurso; 

indicação de qualificação do orador (Deputado, Senador, Não-Parlamentar); nome do 

orador; partido do orador; unidade da federação a que pertence; tipo de fala (fala do 

Presidente, Discurso, Questão de Ordem); local (Câmara dos Deputados, Congresso 

Nacional, Comissão Representativa do Congresso Nacional); sumário do discurso, tipo de 

intervenção (Fala do Presidente ou no exercício da Presidência, Grande Expediente, 

Homenagem, Interpelação, Líder, Orientação de Bancada, Questão de Ordem, etc.); fonte 

de publicação; data de publicação.  

Segue imagem com exemplo da padronização dos documentos: 

 
Figura 29: Exemplo da padronização dos pronunciamentos ao serem indexados 

Fonte: Portal da Câmara dos Deputados 

 

 

Os pronunciamentos são transmitidos por profusas mídias atinentes ao campo 

discursivo do Congresso Nacional: Internet, Televisão, Rádio (TV Senado, TV Câmara, 

Rádio Senado, Rádio Câmara, Senado Multimídia, Rede Legislativa de Rádio e TV). 

Inclui-se, de modo igual, o acesso ao Banco de Discursos do Congresso. Logo, esses 

abrangem muitas dimensões nos espaços sociais.  

Isso sem considerarmos que, na atualidade, outras formas de mídias estão presentes 

nos campos e espaços discursivos do Congresso, como os dispositivos móveis que cada 
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parlamentar, ou qualquer pessoa que esteja presente no Congresso, têm à disposição para 

registrarem os momentos de fala e, ainda, as fazerem circular. 

Portanto, a forma de circulação pode ser definida dentro de um dispositivo 

comunicacional, o mídium (MAINGUENEAU, 2004, 2008). Para Maingueneau (2004, p. 

71-72): 

O suporte não é acessório, é necessário reservar um lugar importante ao 

modo de manifestação dos discursos, ao seu suporte, bem como a seu 

modo de difusão. [...] O Mídium não é um simples "meio" de transmissão 

do discurso, ele imprime um certo aspecto a seus conteúdos e comanda os 

usos que dele podemos fazer. O mídium não é um simples "meio", um 

instrumento para transportar uma mensagem estável: uma mudança 

importante do mídium modifica o conjunto de um gênero do discurso. 

 

Assumimos que esse dispositivo ocupa um lugar importante na ordem do discurso 

pois modifica completamente a forma de constituição enunciativo-discursiva nos 

pronunciamentos, uma vez que eles não se restringirão ao espaço discursivo do Plenário.  

Temos que considerar, do mesmo modo, a circulação e o consumo dos 

pronunciamentos. Ela é possibilitada pelo mídium e pelos diversos usos que deles podem 

ser feitos após entrarem em circulação. O mídium tem a capacidade de reatualização 

enunciativo-discursiva dos pronunciamentos, pois abrange outros campos e espaços 

discursivos nos quais não há como prever a forma que a reatualização dos enunciados 

ocorrerá.  

Isso significa que os pronunciamentos podem se difundir e ocupar variadas ordens 

discursivas. Por esse lado, os enunciados constituídos nos pronunciamentos ocupam uma 

posição privilegiada quanto à prática discursiva e quanto às funções enunciativo-

discursivas que neles se constituem. Os enunciados, por meio do mídium, têm a 

possibilidade de colocar em circulação saberes e verdades que neles são constituídos.  

 Foucault (2004) já dizia que mais importante que escrever um texto é inscrevê-lo 

na ordem do discurso. Nessa lógica, os pronunciamentos têm a possibilidade de entrada 

para ocupar a ordem, já que a primeira condição de possibilidade a terem a sua 

significância (FOUCAULT, 2004) reconhecida foi estabelecida. 

Na próxima seção descreveremos a noção de expressão designativa, de processo 

designativo e de continuum designativo. 
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6.2  A formação do objeto de discurso nos pronunciamentos 

 

Antes de iniciarmos, alertamos que esta seção concernente à ideia de objeto de 

discurso e formação do objeto de discurso objetiva apontarmos a constituição de um objeto 

ao qual designamos de: o direito a ter direitos. 

Para comprovarmos a constituição do objeto de discurso nos enunciados dos 

pronunciamentos, analisaremos a discursivização e a tematização de algumas das 

designações mapeadas e os conceitos e modalidades enunciativas que foram constituídos a 

partir delas. 

Portanto, as análises propriamente ditas dos conceitos que comprovarão a 

existência do objeto “direito a ter direitos” se iniciam na seção 5.4. Nela, descreveremos a 

formação de conceitos dos temas selecionados por intermédio da ideia de enunciado reitor 

e, ainda, como o objeto de discurso, o direito a ter direitos foi materializado enunciativo-

discursivamente por tematizações que formaram os conceitos e as modalidades 

enunciativas. 

Lembramos que o enunciado reitor é a possibilidade, segundo Foucault (2008a), de 

descrever um nível enunciativo que teria um recorte temporal próprio, diferentemente de 

uma análise em que a periodização totalitária e englobante é a definidora das formações 

discursivas de determinado período ou lugar. Por conseguinte, os enunciados reitores 

abrem, segundo o autor (2008a), todo um domínio de conceitos a serem constituídos, em 

razão disso: a) definem estruturas; b) definem campos de objetos possíveis; c) prescrevem 

formas de descrição; d) prescrevem códigos; e) constituem escolhas estratégicas. 

Iniciamos o mapeamento dos pronunciamentos pela análise do vocabulário 

(MAINGUENEAU, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010) para definirmos as designações 

mais recorrentes que foram constituídas nos pronunciamentos. Os dados aos quais 

chegamos serão apresentados em tabelas nomeadas de grupo semântico-enunciativo. 

Para obtermos os resultados, usamos a ferramenta “Edição” contida no Microsoft 

Word. Antes de a usarmos fizemos leituras prévias e, posteriormente, analisamos os 

enunciados dos pronunciamentos com a finalidade de selecionarmos as designações que, à 

primeira instância, nos pareciam ser as mais recorrentes nos pronunciamentos políticos.  

As leituras prévias foram importantes para fazermos um mapeamento inicial e 

exploratório e, no mesmo sentido, uma primeira aproximação aos temas 

(MAINGUENEAU, 2008a) que seriam estudados como principais agentes para a formação 

dos conceitos (FOUCAULT, 2008a) que serão analisados. 
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Nossos corpora são formados por noventa e cinco pronunciamentos (cf. capítulo 4, 

seção 4.4). Os dados posteriores são referentes aos processos descritos: leitura prévia, 

seleção das designações e inserção na ferramenta Edição. 

 

Número de pronunciamentos Número total de palavras Número total de páginas 

95 175.796 495 

 

GRUPO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO ZERO 

Não  Não + ser Não + poder Não + dever Não + querer 

2.769 243 127 26 78 

 

No concernente ao grupo supramencionado cabe uma ressalva, ele foi designado 

como grupo zero porque em nossas primeiras abordagens analíticas percebíamos uma 

constituição-enunciativo discursiva com profusas sequências enunciativas com algum tipo 

de negação. Duas mil setecentos e sessenta e nove vezes o não emergiu nos enunciados do 

projeto sob múltiplas construções. No quadro supracitado encontram-se alguns exemplos 

delas. Mesmo que os termos deste grupo não sejam formas designativas, não poderíamos 

deixar de citá-los e de descrevê-los em nossas análises. 

 

GRUPO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO A 

Direito Liberdade Igualdade   Desigualdade 

438 192 42  9 

Cidadania 

53 

 

GRUPO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO B 

 

Homossexual Homossexualidade Homossexualismo 

343 88 201 
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GRUPO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO C70 

Orientação sexual Gênero Opção sexual / de vida 

189 115 107 

 

 

GRUPO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO D71 

Deus Família 

412 411 

. 

 

GRUPO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO E 

Discriminação Preconceito 

229 169 

 

 

GRUPO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO F 

Homofobia Homofóbico(a) 

226 138 

 

 

GRUPO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO G 

Tolerância Intolerância 

87 39 

 

 

GRUPO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO H 

Todos / Todas Ninguém Nenhum / Nenhuma 

431 169 128 

 

As designações foram ordenadas em grupos semântico-enunciativos. Estes foram 

constituídos por critérios de aproximação semântico-enunciativo-discursivos baseados nos 

corpora deste estudo, ou seja, os delimitamos pelas associações que os próprios 

enunciadores conferiram a esses termos nos pronunciamentos políticos que constituíram.  

                                                 
70 As designações desse grupo não teriam uma aproximação por campo semântico. Contudo, as consideramos 

como pertencentes ao mesmo campo por terem sido constituídas (conceitualizadas) mediante matrizes de 

sentido próprias a cada formação discursiva e função enunciativa dos pronunciamentos. Ou seja, o que está 

sendo considerado é como os enunciadores as produziram e as empregaram nos pronunciamentos. Assim, nas 

nossas análises, observamos a imanência delas nas constituições enunciativo-discursivas nos enunciados e, 

ainda, esse grupo demonstra como a formação dos conceitos sobre elas puderam emergir, circular e, em 

alguns casos desqualificar as pessoas LGBTIs ao serem empregadas indistintamente para os designar.   
71 As designações desse grupo não teriam uma aproximação por campo semântico. Contudo, as consideramos 

como pertencentes ao mesmo campo por terem sido constituídas (conceitualizadas) mediante matrizes de 

sentido próprias a cada formação discursiva e função enunciativa dos pronunciamentos. Assim, nas nossas 

análises, observamos a imanência delas nas constituições enunciativo-discursivas nos enunciados. 
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Esse primeiro movimento foi bastante importante para esta pesquisa, pois por ele 

pudemos perceber que os enunciados nos pronunciamentos eram formados por uma ampla 

rede enunciativa que abrangia não somente outros campos enunciativos, mas também 

outros espaços discursivos legais alusivos ao campo do direito.  

Assim, essa primeira aproximação nos levou a descrever o que Foucault (2008a) 

conceituou como objeto de discurso e, igualmente, como formação do objeto. No entanto, 

não nos aprofundaremos nele, mas isso não nos impede de apontarmos a constituição de 

um objeto nos enunciados dos pronunciamentos. 

Após fazermos o mapeamento, observamos, primeiramente, por intermédio dos 

grupamentos semânticos, a possibilidade de formação de múltiplos objetos discursivos nos 

enunciados do PLC 122/06. Pudemos comprovar a constituição de vários domínios 

discursivos nos enunciados e, também, uma intensa tematização de conceitos e de 

modalidades enunciativas a partir das designações mapeadas. 

Mais que debater a pertinência ou a não pertinência da proposição legal, a 

constitucionalidade ou a não constitucionalidade do Projeto de Lei 122/06, iniciou-se uma 

discursivização de outros textos legais que normatizam os direitos e os deveres para grande 

parte da sociedade brasileira, como a Constituição Federal e o Código Civil. E, atinentes a 

estes, foram discursivizados os direitos que as pessoas LGBTIs poderiam e deveriam ter 

acesso ou, ainda, o que eles / elas não poderiam e nem deveriam ter. 

No entanto, o direito ao qual aludimos não é somente o que foi normatizado, 

naturalizado, fixado nas páginas de textos legais, mas sim o que está além da 

materialidade. Aquele que é imaterial, que está na essência de todos os seres humanos. 

Aquele que somente a nós pertence, que somente nós conhecemos, que somente nós 

sabemos sua significância. Aquele que nos faz ser quem nós somos e presentifica o nosso 

eu no mundo, o nosso estar no mundo, o nosso ser no mundo e, por fim, transmuta o 

imaterial em real possível, em realidade. 

Logo, o direito discursivizado e tematizado nos enunciados está além da 

materialidade jurídico-político-religioso-social. Ele está no direito ao corpo, no direito à 

sexualidade, no direito ao prazer, no direito ao sexo, no direito à significância e na 

presentificação da essência do eu. 

Assim, tanto a materialidade quanto a imaterialidade do direito que as pessoas 

LGBTIs poderiam ou deveriam ter acesso, e os que eles / elas não poderiam ou não 

deveriam ter acesso, se tornaram domínios discursivos nos enunciados dos 

pronunciamentos do 122/06. 
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Ao longo deste capítulo será possível acompanhar como esses direitos, material e 

imaterial, foram discursivizados e tematizados. No entanto, há de fazer uma observação. 

No decorrer das análises, traremos sequências, os textos dos pronunciamentos políticos, 

mais extensas que as habituais nas análises feitas em trabalhos acadêmicos, para podermos, 

com isso, descrever a noção de continuum designativo, de processo designativo e de 

expressões. Contudo, asseveramos que as sequências mais longas somente ocorrerão nesta 

seção, a 5.3, e na seção 5.5.  

Desse modo, não haveria como indicá-los em séries menores ou em enunciados 

isolados. Por isso, as sequências a serem descritas nos pronunciamentos são mais 

volumosas, para que não se perca o sentido do estudo a ser realizado. 

Igualmente, elas serão apresentadas de forma corrente, ou seja, as discussões são 

feitas de maneira integral após o final delas, salvo em algumas seções nas quais existem 

séries enunciativas ou enunciados, mas o propósito de estudo será outro. 

Assim sendo, como início das análises sobre as discursivizações e tematizações da 

designação “direito”, segue-se a sequência enunciativo-discursiva do pronunciamento 

político efetuado em 02/06/2011 na Câmara dos Deputados, sessão - 138.1.54.O: 

 

Sr. Presidente, ocupo o meu tempo para comentar movimento ocorrido ontem em frente ao 

Congresso Nacional. Dezenas de milhares de pessoas vieram de todo o Brasil, de todos os 

Estados da Federação, para se manifestarem contra o PLC nº 122/06, que já passou por esta 

Casa e neste momento está na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Apenas 

para rememorar, Sr. Presidente, Deputado Amauri, esse é o projeto de lei que trata do 

combate à homofobia. Tivemos recentemente nesta Casa um movimento das Frentes 

Parlamentares Católica, Evangélica e em Defesa da Família, que se levantaram para 

colocar a sua posição contra um kit - não o kit anti-homofobia do Ministério da 

Educação, mas um kit que fazia apologia ao homossexualismo. Nós, Sr. Presidente, que 

nos reunimos ontem aqui, nessa manifestação, não somos homofóbicos. Fomos tachados 

de fundamentalistas. Algumas pessoas não entenderam o nosso movimento. Devo inclusive 

admitir que, nesse movimento, existem aqueles que são mais empolgados, mais 

extremistas. Mas essas pessoas não representam o pensamento da maioria. [...] Sr. 

Presidente, não sou homofóbico. Pelo contrário, sou contra a homofobia e a 

discriminação. Estou aqui para dizer que o STF errou. Quando aquela Corte se 

pronunciou a respeito de novo modelo de família, a união homoafetiva, transcendeu a 

sua competência, arrogando para si a competência do Legislativo, a condição que é do 

Congresso Nacional. O STF transcendeu a sua competência. Nessa manifestação, 

externamos que somos contra o preconceito e a discriminação. Pregamos o respeito aos 

diferentes e às diferenças. Agora, entendemos que o diferente deve ser respeitado 

como diferente e não transformado em especial. Entendemos que o evangélico, o 

católico, o negro, o índio ou o homossexual não têm que ser tratados como especial. A 

Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei. (CONGRESSO NACIONAL, 

02/06/2011, grifos nossos) 
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 O PLC 122/06, de forma resumida, tinha como objetivo alterar a Lei 7.716/89 

(BRASIL, 1989) -  que se refere aos crimes relacionados ao preconceito de raça, cor, etnia, 

religião e procedência nacional - incluindo, entre eles, os crimes resultantes do preconceito 

e discriminação de gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero e, ainda, a 

discriminação ou o preconceito contra pessoa idosa ou com deficiência (cf. capítulo 4, 

seção 4.2). Basicamente, o projeto tinha como escopo principal a criminalização por 

discriminação de gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. 

O referido “kit que fazia apologia ao homossexualismo” é, na realidade, o material 

educativo do Projeto Escola sem Homofobia, um desdobramento já previsto do Programa 

Brasil Sem Homofobia (cf. capítulo 1, seção 1.5) colocado em ação em 2004 pelo governo 

federal, que em seu componente V recomendava (IRINEU, 2014, p. 197-198): 

O Plano de Implementação proposto pelo Programa Brasil sem 

Homofobia recomenda em seu componente V – “Direito à Educação: 

promovendo valores de respeito à paz e à não discriminação por 

orientação sexual” – o fomento e apoio a cursos de formação inicial e 

continuada de professoras/es na área da sexualidade; formação de equipes 

multidisciplinares para avaliar os livros didáticos, de modo a eliminar 

aspectos discriminatórios por orientação sexual e a superação da 

homofobia; estímulo à produção de materiais educativos (filmes, vídeos e 

publicações) sobre orientação sexual e superação da homofobia; apoio e 

divulgação da produção de materiais específicos para a formação de 

professores; divulgação de informações científicas sobre sexualidade 

humana. 

 

O kit tratava-se de um conjunto de materiais didático-pedagógicos que visavam à 

desconstrução de imagens estereotipadas sobre as pessoas LGBTIs e para o convívio 

democrático com a diversidade. Ficou pejorativamente conhecido como kit gay no 

Congresso Nacional e na sociedade de forma geral. Sofreu forte influência de 

parlamentares que se opõem à implementação de uma agenda político-jurídico-social em 

favor das pessoas LGBTIs, sendo retirado em 2011 pelo governo federal do Plano de 

Implementação do Programa Brasil Sem Homofobia. 

Ao ocupar a tribuna para debater sobre o PLC, o enunciador trata de temas que 

extrapolam a ideia de ser ou não constitucional o projeto. Em uma completa 

transversalidade enunciativa, ele tematiza e discursiviza o modelo de família ideal em que 

os/as homossexuais não estariam incluídos.  

O enunciador fazia referência em seu pronunciamento à Marcha pela Família, 

ocorrida no dia anterior ao pronunciamento dele, 01/06/2011, organizada por Silas 

Malafaia, pastor da Igreja Evangélica Vitória em Cristo e um dos opositores mais ferrenhos 

na sociedade ao PL 122. A Marcha fora uma manifestação contra a aprovação do Projeto 
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de Lei e a criação, segundo o Senador Magno Malta, de uma lei que criaria um terceiro 

sexo, pois, nas palavras do Senador: “Se Deus criou macho e fêmea, não vai ser o Senado que 

vai criar um terceiro sexo com uma lei. É preciso que eles [homossexuais] entendam que o 

anseio grotesco de uma minoria não vai se fazer engolir" (Lei não pode criar 'terceiro sexo', diz 

Magno Malta em marcha em Brasília. O Globo, Brasília, 01 de jun. 2011, on-line). 

O kit gay foi um entre tantos assuntos que não tinham a ver com o debate sobre a 

aprovação ou não aprovação do 122/06, mas que vinham à tona na maioria das vezes em 

que um deputado ou um senador ocupava a tribuna para falar sobre o projeto de lei. 

Ainda sobre as séries enunciativas do pronunciamento de 02 de junho de 2011, 

outro fator é como o enunciador ressignifica a ideia de diversidade sexual ao falar em 

(diferenças e diferentes): 

 

Pregamos o respeito aos diferentes e às diferenças. Agora, entendemos que o diferente 

deve ser respeitado como diferente e não transformado em especial. Entendemos que o 

evangélico, o católico, o negro, o índio ou o homossexual não têm que ser tratados como 

especial. A Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei. 

 

Foucault (2008a) fala de campos associados72 ou domínios associados que podem 

coexistir, estar em concomitância ou serem correlacionais.  

O verbo pregar discursiviza todo o enunciado e constitui por meio de campos 

associados uma aliança ao espaço discursivo religioso e ao social.  

Assim, mediante o emprego do verbo, as designações diferentes e diferenças, só 

podem ser atribuídas a processos designativos mais abrangentes como o de aditividade73, 

pois, por remanência, evoca enunciados não relacionados à diversidade sexual, mas sim à 

anormalidade, aquilo que não está enquadrado nas normas sociais e nas normas religiosas. 

Notem que se fosse outro verbo a ocupar a posição do pregar como, por exemplo, 

incentivar, promover ou, até mesmo, respeitar as diferenças, as designações diferentes e 

diferenças poderiam ser compreendidas por associação semântica à diversidade sexual.  

                                                 
72 O campo enunciativo está sempre em relação com campos associados que, segundo o autor (2008a, p. 

111), “permite aos enunciados ter um contexto determinado” e “um conteúdo representativo específico”. O 

campo associado é formado por séries enunciativas que podem ser constituídas por diferentes formulações. 

Seja reatualizando um enunciado, negando-o, repetindo-o, modificando-o, adaptando-o, transformando-o, 

validando-o, invalidando-o. Assim, “não há enunciado que, de uma forma ou de outra, não reatualize outros 

enunciados” (FOUCAULT, 2008a, p. 111). 
73 A aditividade, segundo Foucault (2008a), se diferencia da justaposição ou do amontoamento de elementos 

sucessivos. Não é tampouco simples adição enunciativa. A aditividade “trata os enunciados na densidade do 

acúmulo em que são tomados e que, entretanto, não deixam de modificar, de inquietar, de agitar e, às vezes, 

de arruinar” (FOUCAULT, 2008a, p. 140).  
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No entanto, não é o que ocorre, principalmente quanto a diferente que exclui e 

marca as pessoas LGBTIs como o/a diferente em relação ao que é normal e natural em uma 

sociedade cuja a maioria é formada por heterossexuais. 

Assim, ao PLC ocorre uma transversalidade enunciativa por relação da inclusão do 

kit gay, de modelo de família e da união homoafetiva que, na realidade, não teriam nada a 

ver com o debate do projeto.  

A circunscrição dos enunciados a outros espaços discursivos legais foi algo que nos 

surpreendeu bastante, pois, em tese, os enunciadores deveriam discutir a 

constitucionalidade ou não do projeto. Todavia, o que encontramos foi a constituição de 

saberes e de verdades que discursivizaram e tematizaram a vida, os corpos e os direitos das 

pessoas LGBTIs na sociedade brasileira.  

Como formação do objeto de discurso, em um primeiro momento, pensávamos na 

ideia de homofobia. Tanto que o próprio projeto, equivocadamente, foi “apelidado” de lei 

que criminaliza a homofobia.  

 

 
Figura 30: Apelido do Projeto de Lei da Câmara 122/06 

Fonte: Senado Federal 

 

Porém, o que encontramos foi uma verdadeira discursivização de todas as formas 

de direitos que as pessoas LGBTIs poderiam / deveriam ou não ter acesso, como já 

mencionado. Assim, considerando a proporcionalidade de aparecimento de determinadas 

designações nos enunciados e como elas foram tematizadas, percebemos que poderíamos 

ter diversos objetos discursivos.  
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Porém, não teríamos como desenvolver um a um nesta pesquisa. Por esse motivo, 

optamos por apontar a possibilidade de formação de dois objetos. Desse modo, a partir da 

recorrência das designações e, principalmente dos objetivos desta pesquisa, há os seguintes 

objetos de discurso nos enunciados: a) o direito a ter direitos e b) o / a homossexual. 

Por conseguinte, após avaliarmos de maneira sistemática as possibilidades 

analíticas e o objetivo geral deste trabalho, concluímos que objeto de discurso constituído 

nos pronunciamentos foi: o direito a ter direitos dos / das homossexuais. Chegamos a esse 

direcionamento devido ao número de recorrências da designação direito e, ainda, pela 

forma em que ela, a designação, se correlacionava aos homossexuais nos enunciados dos 

pronunciamentos políticos. 

Como objeto de discurso, esse enunciado era um tanto extenso e não sintetizava a 

noção de objeto como desenvolvido nas obras de Michel Foucault, como por exemplo o 

objeto loucura. Com isso em mente, formamos o seguinte enunciado: o direito a ter 

direitos. Pensamos que a designação homossexual já estaria implícita nele.  

Para Foucault (2008, p. 47), “dar status de objeto é definir aquilo de que fala, fazê-

lo aparecer, torná-lo nomeável e descritível”. Por conseguinte, o status obedece a regras 

específicas de determinada formação discursiva.  

Assim, o direito a ter direitos é o objeto a ser discutido neste estudo, é o que teve 

status de objeto nos enunciados dos pronunciamentos e se tornou domínio discursivo. 

Sendo discursivizado sob múltiplas maneiras, constituiu saberes e verdades sobre os / as 

homossexuais e, ainda, sobre o direito aos quais as pessoas LGBTIs poderiam ou deveriam 

ter acesso.  

Por isso, reafirmamos que os discursos “constituem práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam” (FOUCAULT: 2008a, p. 55), e que saber, 

verdade e poder são inseparáveis deles. 

Os objetos de discurso para Foucault (2008a) são aqueles passíveis de 

conhecimento ou de constituição de saberes sobre eles, por exemplo, a loucura tomada 

como domínio discursivo da Psicopatologia. Ou, como neste trabalho, o direito a ter direito 

tomado como domínio discursivo do Legislativo. 

No entanto, levando-se em consideração os objetos dos quais Foucault (2008a) 

tratou na arqueologia, não podemos dar status de aparecimento histórico ou acontecimento 

discursivo aos enunciados do PLC 122/06. Todavia, nos é permitido estabelecer um 

deslocamento desse conceito de formação do objeto, se o considerarmos por intermédio da 

ideia de período enunciativo e de enunciado reitor (FOUCAULT, 2008a). 
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Lembramos que, diferentemente das descrições que se baseiam em períodos 

históricos ou em épocas, isto é, em sucessividades de acontecimentos dentro da história do 

pensamento, a descrição por uma derivação enunciativa faz emergir, segundo Foucault 

(2008a, p. 167), "períodos enunciativos que se articulam no tempo dos conceitos, nas fases 

teóricas, nos estágios de formalização e nas etapas de evolução linguística, mas sem se 

confundir com eles”. 

Em razão disso, tanto a delimitação de um determinado período quanto a 

estipulação de um enunciado reitor (ER), nos abrem possibilidades de demarcarmos e 

analisarmos um período enunciativo, não necessariamente longo, em que sequências 

enunciativo-discursivas emergem sobre uma multiplicidade de correlações de força e sobre 

matrizes de sentido específicas a cada campo ou espaço discursivo. 

Como já descrito, os pronunciamentos estão organizados analítica-

metodologicamente sob instâncias enunciativo-discursivas. Desse modo, consideramos 

como: 

I. Período enunciativo: a delimitação de tempo do PLC 122/06 – de 2001 a 

2014; 

II. Sequência enunciativo-discursiva: os pronunciamentos; 

III. Série enunciativo-discursiva: segmentos da sequência enunciativa; 

IV. Sequência realizada: sequência enunciativa apreendida por intermédio do 

continuum designativo; 

 

As instâncias foram pensadas para analisarmos o nível enunciativo-discursivo em 

que está o continuum e, é por elas que nos guiaremos para comprovarmos a constituição do 

objeto “direito a ter direitos” nos enunciados dos pronunciamentos. Portanto, vamos 

analisar especificamente a tematização das designações mapeadas e os conceitos e 

modalidades enunciativas que elas constituíram. 

Ressaltamos que, devido ao recorte desta pesquisa e apesar de serem apresentadas 

em grupos semântico-enunciativos, nem todas as designações mapeadas serão analisadas. 

Com isso, selecionamos algumas, sem, contudo, causar algum tipo de incoerência nos 

resultados deste trabalho.  

A seção seguinte é um desdobramento e aprofundamento deste item. Nela 

apresentaremos as análises da formação de conceitos de alguns dos temas selecionados por 

intermédio da ideia de enunciado reitor e como o objeto de discurso, o direito a ter direitos, 
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foi materializado enunciativo-discursivamente por tematizações que formaram conceitos e 

as modalidades enunciativas.  

 

6.3  A formação do conceito nos pronunciamentos 

 

Para definirmos os temas (MAINGUENEAU, 2008a) recorremos ao conceito de 

semântica global (MAINGUENEAU, 2008a). Dessa forma, o tema para Maingueneau 

(2008a, p. 81), “é aquilo de que um discurso trata em qualquer nível que seja”.  

Para Maingueneau (2008a), o que é mais importante na análise temática é a forma 

de articulação e da semanticidade que o tema assume nos discursos, evidenciar como eles 

se desdobram nas mais variadas formações discursivas seria o que de mais produtivo essa 

ideia abarcaria. 

Com isso em mente, após termos feito o mapeamento linguístico e os 

apresentarmos em grupos semântico-enunciativos, iniciamos as análises da formação dos 

conceitos a partir dos temas encontrados. Cada grupo descrito na seção anterior é o que 

estamos designando de temas. 

Descrevemos no capítulo 3 o conceito de semântica global (MAINGUENEAU, 

2008a, 2010), mais especificamente o de tema e o de vocabulário e, também o de 

enunciado reitor (FOUCAULT, 2008a). Passamos agora, por intermédio das análises dos 

pronunciamentos, à articulação de ambos para demonstrar como as formações emergiram 

nos pronunciamentos do PLC 122/06.  

O conceito de enunciado reitor (FOUCAULT, 2008a) foi importante para o 

desenvolvimento desta pesquisa, pois, é por meio dele que completaremos a tematização 

do objeto de discurso, da formação dos conceitos e da formação das modalidades 

enunciativas.  

Nosso enunciado reitor é “Todos são iguais perante a lei”. Todavia, antes de 

apresentá-lo efetivamente, cabe uma contextualização do porquê de tê-lo como reitor. 

O Projeto de Lei 122/2006 originou-se do PL 5.003/2001e a justificação para a 

proposição dele foi ancorada no Capítulo I, Título II, artigo 5º da Constituição que trata 

dos direitos e garantias fundamentais (BRASIL, 1988).  

Já em sua justificação o texto trouxe o enunciado do artigo 5º do texto 

constitucional: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
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direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (BRASIL, 1988, p. 

11). 

Com isso, o projeto, da mesma forma como o texto constitucional, estabelece um 

referencial enunciativo com dois campos associados. O primeiro e imediato é o próprio 

artigo 5º da Constituição Federal e, o segundo, um referencial enunciativo mais amplo que 

descreveremos a seguir. 

Na proposição inicial do PL 122, ainda quando era designado por Projeto de Lei nº 

5.003/2001, o texto trazia nos enunciados dele como justificação74 o seguinte: 

 

O que estamos propondo é o fim da discriminação de pessoas que pagam impostos como 

todos nós. É a da garantia que não serão molestados em seus direitos de cidadania. E para 

que prevaleça o art. 5º da nossa Constituição: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. A 

presente proposição caminha no sentido de colocar o Brasil num patamar contemporâneo de 

respeito aos direitos humanos e da cidadania. E é por esta razão que esperamos contar com o 

apoio das nobres e dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei. (Projeto de Lei 

5003/01, 2001, p. 8 – 9). 

 

O projeto pretendia colocar o Brasil em “um patamar contemporâneo de respeito 

aos direitos humanos e da cidadania”. Por conseguinte, há a associação com uma rede 

enunciativa mais ampla ou outros níveis enunciativos para a promoção de direitos 

igualitários e da cidadania plena para as pessoas LGBTIs.  

Entre esses direitos estão, segundo relatório do Grupo Dignidade e da Aliança 

Nacional LGBTI (2017, p.2): o Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos (1966); 

a Convenção Americana de Direitos Humanos (1969); a Declaração sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião ou nas Convicções 

(1981); a Declaração da 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres - Declaração de 

Pequim (1995); a Declaração que condena violações dos direitos humanos com base na 

orientação sexual e na identidade de gênero (2008); o Documento do Conselho de Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) “Leis e práticas e atos de violência 

contra indivíduos com base em sua orientação sexual e identidade de gênero 

discriminatórias” (2011); o Estudo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos (2012) “Born Free and Equal” (Nascidos Livres e Iguais); a Resolução 

2435 – “Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero” (2008) que, desde 

                                                 
74É um texto que acompanha os projetos de lei e, em geral, as demais proposições com origem no Poder 

Legislativo, que visa a explicar a proposta e/ou expor as razões de se editar a norma. (PORTAL DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS). 
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então, vem sendo repetida e ampliada nos anos seguintes até hoje na Assembleia da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), sendo o Brasil um dos seus signatários. 

No âmbito nacional, o Programa Brasil Sem Homofobia (BSH), lançado pelo 

Governo Federal em 2004 como política voltada aos Direitos Humanos e à promoção da 

cidadania dos/das LGBTIs, cumpria parte de uma agenda internacional já sinalizada pela 

Organização das Nações Unidas - ONU e pela Organização dos Estados Americanos - 

OEA (IRINEU, 2014). Para Irineu (2014, p. 197-198), o Brasil Sem Homofobia (BSH) 

fora criado para: 

[...] promover a cidadania GLBT, a partir da equiparação de direitos e do 

combate à violência e à discriminação homofóbicas, respeitando a 

especificidade de cada um desses grupos populacionais” (CONSELHO, 

2004, p. 11). O programa se desdobra em 53 ações, divididas em 11 eixos 

compostos por ações direcionadas a: I - Articulação da Política de 

Promoção dos Direitos de Homossexuais; II - Legislação e Justiça; III - 

Cooperação Internacional; IV - Direito à segurança; V - Direito à 

educação; VI - Direito à saúde; VII - Direito ao trabalho; VIII - Direito à 

cultura; IX - Política para Juventude; X - Política para mulheres; XI - 

Política contra o racismo e homofobia. Destacam-se também os pontos de 

implantação, monitoramento e avaliação do programa, que explicitavam a 

relação direta com representantes do segmento LGBT do período de 

elaboração das ações do BSH. A participação conjunta de grupos do 

movimento LGBT na elaboração do documento pode ser percebida 

principalmente pelo léxico utilizado no texto. As marcas da política 

identitária são perceptíveis, em especial nos termos contidos no glossário 

do BSH, que permeiam a essencialização das identidades e o 

determinismo da sexualidade. 

 

O BSH foi, posteriormente, implantado em formas regionais: estados e municípios 

criaram suas próprias secretarias voltadas para o enfrentamento da homofobia. Desse 

modo, o PLC 122/06 estabelece uma rede enunciativa com campos associados amplos, 

contudo todos têm em comum a reafirmação enunciativo-discursiva dos artigos da DUDH 

de 1948. 

No entanto, o que queremos ressaltar neste momento é que tanto o texto 

constitucional quanto a justificação do projeto têm em comum, seja na forma de referencial 

enunciativo imediato ou de referencial associativo mais amplo, o enunciado “todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]” (ONU, 1948). Sabemos que o 

enunciado de todos serem iguais perante a lei, não tem origem com a DUDH, mas, nesta 

pesquisa, nosso ponto referencial será ela, ou seja, a DUDH será a delimitação de um 

determinado período enunciativo (FOUCAULT, 2008a), referente a esse enunciado, que 

estamos demarcando. 
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Lembrando que o enunciado reitor, segundo Foucault (2008a), possibilita a 

descrição de períodos enunciativos menores ou, ainda, a descrição de séries enunciativo-

discursivas que o analista define como objeto de estudo em determinado campo ou espaço 

discursivo75.  

Em razão disso, tais enunciados nos abrem possibilidades de delimitarmos e 

analisarmos um determinado período enunciativo, não necessariamente longo, em que elas 

emergem sobre uma multiplicidade de correlações de força. 

Outro fator positivo ao elencar um determinado reitor é que podemos relacioná-lo 

como referencial nas análises da derivação enunciativa e, nesta pesquisa, relacioná-lo à 

tematização das designações, como por exemplo, o direito. A possibilidade de fazermos 

esse movimento, se explica por ser o referencial (FOUCAULT, 2008a) um conjunto que 

forma: o lugar, a condição, o campo de emergência, a instância de diferenciação dos 

indivíduos ou objetos. Desse modo, tanto a designação referencial quanto a expressão 

enunciado reitor serão atribuídos à sequência enunciativa “todos são iguais perante a lei” 

nas análises dos corpora, sem prejuízo de interpretação quanto à função que ele exerce. 

Destarte, elencamos o enunciado “Todos são iguais perante a lei” como reitor 

associando-o à formação dos conceitos e à formação das modalidades enunciativas no PLC 

122/06. Buscando delimitar as discursivizações temáticas que foram constituídas por 

intermédio dele nos enunciados dos pronunciamentos.  

Isso significa que a partir dele ocorreram inúmeras derivações enunciativas que se 

atraíram, se distanciaram, formaram alianças ou, ainda, permaneceram em uma aparente 

neutralidade. Com isso, ele foi tematizado nos enunciados por duas formações discursivas 

distintas: a) pela formação discursiva contrária (FD-C) à aprovação do 122/06 e; b) pela 

formação discursiva favorável (FD-F) a ele. 

As derivações semântico-enunciativo-discursivas constituíram saberes e verdades 

sobre as sexualidades e, igualmente, sobre os direitos materiais e imateriais que as pessoas 

LGBTIs poderiam ou deveriam ter acesso, e os que eles não poderiam ou deveriam ter, 

segundo os enunciadores dos pronunciamentos políticos. É o que começaremos a descrever 

em 5.5. 

 

 

                                                 
75 No capítulo 3, seções 3.4 e 3.5, há o detalhamento de todos os conceitos desse parágrafo em questão. 
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6.4  As conceitualizações sobre o direito  

 

A formação dos conceitos se refere à constituição das correlações enunciativo-

discursivas em um campo que organiza e faz circular os enunciados que neles surgem 

(FOUCAULT, 2008a).  

Essa organização compreende, segundo Foucault (2008a): a) as formas de sucessão; 

b) as formas de coexistência; c) os procedimentos de intervenção. Cada uma delas se 

subdivide em outras formas. As sucessões abrangem as séries enunciativas, as correlações 

enunciativas e os esquemas retóricos.  

As coexistências enunciativas se subdividem em campos de presença, de 

concomitância e de memória. E os procedimentos de intervenção se desdobram em 

técnicas de reescrita e em métodos de transcrição dos enunciados. 

A formação dos conceitos é um dos quatro elementos do feixe correlacional 

descrito por Foucault (2008a) para analisar uma regularidade enunciativa de uma 

determinada formação discursiva ou matriz de sentido, como definido por Fischer, 2013.  

Foucault (2008a), em A Arqueologia do Saber, tratava da formação de conceitos 

ligados a áreas científicas e da constituição de saberes e de verdades de uma época 

circunscrevendo-os em uma matriz de sentido. Por conseguinte, descrevia as práticas 

discursivas e não discursivas que eles formavam.  

Com isso em mente, como estamos falando em um período enunciativo 

(FOUCAULT, 2008a) que delimita o PLC 122/06, vamos fazer pequenos deslocamentos 

concernentes à descrição dos conceitos formados nos enunciados dos pronunciamentos.  

O referencial “Todos são iguais perante a lei”, contido na justificação do então 

Projeto de Lei 5003/2001, oportunizou derivações semântico-enunciativo-discursivas que 

versaram sobre copiosos assuntos e, por isso, tematizando muitas designações e 

expressões.  Consequentemente, constituíram saberes e verdades sobre as sexualidades e, 

igualmente, sobre os direitos, materiais e imateriais, que as pessoas LGBTIs poderiam ou 

deveriam ter acesso. 

Discutiremos nesta pesquisa a discursivização conceitual das designações 

selecionadas nos enunciados dos pronunciamentos, ou seja, a tematização dos conceitos e 

das modalidades enunciativas nos enunciados dos pronunciamentos. 

O enunciado reitor “Todos são iguais perante a lei”, que era a justificação da 

proposição 5003/2001 originário da Câmara dos Deputados e continuou a sê-lo quando o 
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5003/2001 tornou-se PLC 122/06 no Senado Federal, foi circundado por inúmeros 

conceitos. Por intermédio dele, muitos se sucederam e outros foram constituídos.  

É o caso do grupamento semântico-enunciativo em que está a designação “direito”. 

Como já mencionado, devido ao recorte desta pesquisa, e apesar de serem apresentas em 

grupos semântico-enunciativos, nem todas as designações mapeadas serão analisadas.  

“Direito” foi a designação que apresentou maior recorrência totalizando 438 

entradas. Como já mencionado, os pronunciamentos discursivizaram e tematizaram não 

apenas a constitucionalidade do PLC 122/06, mas, sobretudo, os direitos, tanto os materiais 

quanto os imateriais, dos/das LGBTIs. 

Assim, desde de o início da tramitação do PLC 122/06, ainda em 2001 com o 

5003/2001, o direito adquire uma transversalidade enunciativa a outros campos e espaços 

enunciativo-discursivos legais. É o caso das sequências enunciativo-discursivas no 

pronunciamento político efetuado em 10 de julho de 2003 na Câmara dos Deputados, 

sessão - 011.1.52.E:  

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o movimento dos homossexuais vem 

reivindicando espaços sociais impossíveis; querem a aprovação de leis específicas e 

condutas que não são praticadas por nenhum outro segmento social. O primeiro passo foi 

dado pelo Projeto de Lei nº 1.151, de 1995, que tenta legalizar a chamada "união entre 

pessoas do mesmo sexo". O argumento de apoio ao PL 1.151, da ex-Deputada Marta 

Suplicy, firmava-se na necessidade de criar base legal para amparar as partes adquirentes de 

bens no convívio homossexual. Segundo argumentavam, o PL coibia que o patrimônio 

erigido na constância do convício homossexual passe à mão de terceiros. Basta, porém, uma 

leitura superficial no PL para que se perceba muito mais. O PL trata mesmo de um contrato 

de casamento homossexual, com o que não concordamos. É seguido do PL 5.252, de 2001 e 

do PL 5003, de 2001. O primeiro projeto, eufemicamente intitulado "Parceria Civil 

Registrada", torna possível que se estabeleça união civil entre parentes, pacientes e médicos, 

padrinho e afilhado, tio e sobrinho, com enfoque no resguardo de direito material e 

psicológico, mas que atende aos interesses do casamento homossexual, hoje substituído pelo 

sutil "Pacto de Solidariedade". E o segundo quer criar uma casta privilegiada em nossa 

sociedade. Ano passado, o então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 

decretou o Programa Nacional de Direitos Humanos — PNDH. Entretanto, no conjunto de 

benefícios elogiáveis e necessários, foi inserida a famigerada orientação sexual, em que o 

Presidente sugere que seja apresentada uma PEC, no intuito de dar foro constitucional 

a essa aberração. O decreto concede também o direito à livre orientação sexual, 

proibindo a discriminação à tal orientação, e a adoção de crianças sem discriminação 

por orientação sexual. A adoção de crianças por casal homossexual fere o padrão 

natural. A estrutura psicológica de uma criança carece de aspectos de ambos os sexos, 

na pessoa do pai e da mãe. Especialistas afirmam que é saudável que cada um dos pais 

exerça sua função natural para evitar desequilíbrio na formação da criança. [...] 

Precisamos combater a discriminação em todas as suas manifestações — religiosa, 

étnica, educacional e sexual —, de acordo com os preceitos constitucionais, mas essas 

“leis”, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, abrem um precedente perigoso. Tenta 

intimidar a grande maioria da sociedade, que não compartilha desse comportamento, 

com a ideia de que discordar, expor ideias contrárias ou fazer valer a vontade da 



215 

 

 

maioria, é discriminação. Abre também o perigoso precedente de instigar a todos os grupos 

sociais a se garantirem de possível desgosto com leis especiais” (CONGRESSO 

NACIONAL, 2003, grifos nossos). 

 

O PLC é uma entre tantas outras lutas político-jurídico-sociais que o movimento 

LGBTIs e, grande parte da sociedade reivindicam. Espaços discursivos que para a maior 

parte dos enunciadores nos pronunciamentos são espaços sociais impossíveis e, no mesmo 

sentido, a aprovação de leis específicas e condutas que não são praticadas por nenhum 

outro segmento social, seria uma manobra jurídico-política do movimento LGBTIs que 

quer criar uma casta privilegiada em nossa sociedade. 

Alguns poderiam alegar que a sequência, por estar inscrita no ano de 2003, estaria 

afastada ou descontextualizada de debates político-jurídico-sociais mais recentes que 

envolvem os/as LGBTIs. Porém, independentemente do ano, os enunciados permanecem 

atuais e, acima de tudo, são reatualizados no Congresso Nacional.  

Essa afirmação de os enunciados permanecerem atuais é corroborada por inúmeros 

pronunciamentos políticos que elencamos entre o período enunciativo de 2001 e 2014. 

Ao tematizar a expressão “direito” no enunciado de 2003, encontramos como 

sequências realizadas:  

 

a) o espaço político-jurídico-social não pertence aos/às homossexuais: 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o movimento dos homossexuais vem reivindicando 

espaços sociais impossíveis; querem a aprovação de leis específicas e condutas que não 

são praticadas por nenhum outro segmento social. 

 

b) Homossexuais não têm direito ao casamento:  

 

Basta, porém, uma leitura superficial no PL para que se perceba muito mais. O PL trata 

mesmo de um contrato de casamento homossexual, com o que não concordamos. [...] 

eufemicamente intitulado "Parceria Civil Registrada" [...], mas que atende aos interesses 

do casamento homossexual, hoje substituído pelo sutil "Pacto de Solidariedade". 

 

c) homossexuais são influências negativas, desestruturantes e não-saudáveis para o 

adotando por não pertencerem à ordem natural: 

 

O decreto concede também o direito à livre orientação sexual, proibindo a discriminação 

à tal orientação, e a adoção de crianças sem discriminação por orientação sexual. A 

adoção de crianças por casal homossexual fere o padrão natural. [...] A estrutura 
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psicológica de uma criança carece de aspectos de ambos os sexos, na pessoa do pai e da 

mãe. Especialistas afirmam que é saudável que cada um dos pais exerça sua função 

natural para evitar desequilíbrio na formação da criança. 

 

 d) homossexuais são perigo ou ameaça à sociedade de direito: 

 

Precisamos combater a discriminação em todas as suas manifestações — religiosa, 

étnica, educacional e sexual —, de acordo com os preceitos constitucionais, mas essas 

“leis”, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, abrem um precedente perigoso. 

 

e) homossexuais, ou aquilo a que se refere a eles, são aberrações e antinaturais:  

 

Entretanto, no conjunto de benefícios elogiáveis e necessários, foi inserida a famigerada 

orientação sexual, em que o Presidente sugere que seja apresentada uma PEC, no intuito 

de dar foro constitucional a essa aberração. O decreto concede também o direito à livre 

orientação sexual, proibindo a discriminação à tal orientação. 

 

f) homossexuais não buscam direitos, mas privilégios:  

 

É seguido do PL 5.252, de 2001 e do PL 5003, de 2001. O primeiro projeto, eufemicamente 

intitulado "Parceria Civil Registrada" [...] E o segundo quer criar uma casta privilegiada 

em nossa sociedade. 

 

g) maioria é igual ao padrão heterossexual, logo, somente ela tem direitos:  

 

[...] mas essas “leis”, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, abrem um precedente 

perigoso. Tenta intimidar a grande maioria da sociedade, que não compartilha desse 

comportamento, com a ideia de que discordar, expor ideias contrárias ou fazer valer a 

vontade da maioria, é discriminação. 

 

Em termos de processo designativo, a sequência enunciativo-discursiva de 2003 é 

constituída por uma espécie de processo designativo pleno, pois os aspectos 

correferenciais76 e os aspectos aditividais77 formam o enunciado integrando-os em 

continuum designativo.  

                                                 
76 Quanto à recorrência, ela é definida pela própria ideia de que não há enunciados isolados. Há sempre 

campos enunciativos associados nos quais os enunciados podem estar em aliança, em embate ou, ainda, em 

aparente neutralidade. Assim, segundo Foucault (2008a, p. 141), uma análise enunciativa deve levar: “em 

consideração os fenômenos de recorrência. Todo enunciado compreende um campo de elementos 

antecedentes em relação aos quais se situa, mas que tem o poder de reorganizar e de redistribuir segundo 

relações novas. Ele constitui seu passado, define, naquilo que o precede, sua própria filiação, redesenha o que 

o torna possível ou necessário, exclui o que não pode ser compatível com ele. Além disso, coloca o passado 

enunciativo como verdade adquirida, como um acontecimento que se produzia, como uma forma que se pode 

modificar, como matéria a transformar, ou, ainda, como objeto de que se pode falar". 
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Mais que observarmos as expressões designativas empregadas no enunciado, temos 

que compreendê-las dentro da remanência enunciativa que somente é possível por 

intermédio de suportes e de técnicas envolvidas na conservação, na manutenção, na 

reatualização e circulação dos enunciados. Suportes e técnicas intrínsecos às correlações de 

força enunciativo-discursivas. 

Assim, as afirmações e algumas designações contidas no enunciado como: 

aberração, padrão natural, especialistas afirmam que é saudável, função natural, 

desequilíbrio na formação da criança, manual da vida, condena o homossexualismo, 

finge-se de pai e outro de mãe, maioria que não compartilha desse comportamento, 

abre perigoso precedente de instigar a todos os grupos sociais a se garantirem de 

possível desgosto com leis especiais, demonstram a simultaneidade enunciativa da 

formação dos conceitos mediante as formas de sucessão e as de coexistência dos 

enunciados, que podem ser representadas pelo seguinte continuum: 

 
Figura 31: representação esquemática do continuum designativo constituído nas séries e nas 

sequências analisadas 

                                                                                                                                                    
77 A aditividade, segundo Foucault (2008a), se diferencia da justaposição ou do amontoamento de elementos 

sucessivos. Não é tampouco simples adição enunciativa. A aditividade “trata os enunciados na densidade do 

acúmulo em que são tomados e que, entretanto, não deixam de modificar, de inquietar, de agitar e, às vezes, 

de arruinar” (FOUCAULT, 2008a, p. 140).  
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Novamente, fazemos questão de frisar que os direitos que as pessoas LGBTIs têm 

tido acesso nos últimos anos, que alguns designam de conquistas, somente foram possíveis 

devido à judicialização.  

Como já mencionado no capítulo 1, as maiores afirmações da agenda político-

jurídico-social das pessoas LGBTIs têm sido obtidas por intermédio do Judiciário (cf. 

capítulo 1, seção 1.2). Isso, a judicialização dos direitos, comprova que não há no 

Legislativo uma vontade político-jurídico-social para que projetos de lei sejam aprovados 

ou, sequer, consigam tramitar.  

Ainda quanto à judicialização, ela é notória quando o assunto se refere a leis que 

tentam suprir a disparidade entre os direitos civis aos quais a maior parte da sociedade tem 

acesso e os que as pessoas LGBTIs somente têm por meio desse processo. 

 Assim foi com o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo que, após anos de 

tramitação em forma de projetos de lei, foi assegurado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) pela Resolução nº 175, em 14 de maio de 2013 (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2013). 

Apesar de a Resolução ter judicializado o direito ao casamento civil homoafetivo 

ou a conversão da União Estável em casamento homoafetivo, a Constituição Brasileira e o 

Código Civil, por enquanto, não o preveem em seus artigos. Assim, a Resolução CNJ 175 

não tem força de lei e, em tese, poderia ser contestada por juízes, o que causaria atraso ao 

processo e inúmeros transtornos, materiais e imateriais – que são os que realmente contam 

-  aos nubentes (VECCHIATTI, 2013). E isso é válido para todas as judicializações 

obtidas, isto é, por não constarem como leis na Constituição e no Código Civil, elas podem 

ser contraditas. Desse modo, não há uma segurança jurídica para as pessoas LGBTIs. 

Por judicialização, os casais homoafetivos têm assegurados os mesmos direitos que 

gozam os casais heteroafetivos, como o direito ao recebimento de pensão por morte do 

companheiro ou da companheira, direito de inclusão do consorte ou da consorte como 

dependente em planos de saúde, direito de recebimento de herança, direito de composição 

de renda para a aquisição da casa própria etc (VECCHIATTI, 2013). 

Foi o que ocorreu com o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2011, os 

ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) julgaram a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI)78 4277 (inicialmente protocolada como ADFP 178) e a 

                                                 
78 A ADI 4277 foi protocolada na Corte inicialmente como ADPF 178. A ação buscou a declaração de 

reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Pediu, também, que os 

mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis fossem estendidos aos companheiros nas 
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Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132 nas quais 

reconheceram aos casais homoafetivos os mesmos direitos e deveres que os casais 

heteroafetivos têm acesso (VECCHIATTI, 2013). 

Todavia, mesmo com a decisão do STF de 2011 foi preciso a intervenção do CNJ, 

em 2013, com a decisão de obrigatoriedade de os cartórios realizarem o casamento 

homoafetivo. Isso porque a maioria dessas instituições, simplesmente, embasados mais por 

intuições que por racionalidades, não reconhecia a decisão do STF (VECCHIATTI, 2013), 

resumidamente, os cartórios agiam de acordo com posicionamentos próprios. 

Mesmo compreendendo que as leis são instâncias últimas de correlações de força, 

isto é, do exercício do poder, não há como negar que todos nós somos seres atinentes a 

sociedades normatizadas e normalizadas. Por isso, a cidadania plena e os direitos civis 

básicos, que a maioria da sociedade possui, têm de estar presentes nos códigos e 

abrangerem a todos, sem distinção de qualquer natureza. Não é natural e nem é normal que 

os artigos aos quais esses códigos se refiram sejam constantemente judicializados para que 

as pessoas LGBTIs consigam garantir direitos aos quais, de forma naturalizada, os 

heterossexuais têm acesso. 

Por conseguinte, entendemos que a judicialização de direitos não se trata de 

conquistas para os LGBTIs, trata-se de lutas, batalhas, debates e embates político-jurídico-

sociais que cansam e desestimulam a todos que, de alguma maneira, estão envolvidos. Não 

são somente as pessoas LGBTIs são afetadas e prejudicadas com esses processos, mas os 

familiares, os amigos, os ativistas e, de forma geral, todos aqueles que conseguem 

desnaturalizar o que nunca foi natural, mas que foi naturalizado. 

Embates esses que, sucessivamente, desqualificam e discriminam jurídico-

politicamente as pessoas LGBTIs, como foi o caso da maior parte dos pronunciamentos na 

tramitação do PLC 122/06. 

A judicialização é mais uma luta travada das pessoas LGBTIs pelo direito a ter 

direitos. A noção de desqualificação é intrínseca à de grotesco e ubuesco (FOUCAULT, 

2008a) e, de maneira ampla, pode-se dizer que é dividida em desqualificação e 

desqualificação por discriminação política (FOUCAULT, 2008a). 

                                                                                                                                                    
uniões entre pessoas do mesmo sexo. Já na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

132, o governo do Estado do Rio de Janeiro (RJ) alegou que o não reconhecimento da união homoafetiva 

contraria preceitos fundamentais como igualdade, liberdade (da qual decorre a autonomia da vontade) e o 

princípio da dignidade da pessoa humana, todos da Constituição Federal. Com esse argumento, pediu que o 

STF aplicasse o regime jurídico das uniões estáveis, previsto no artigo 1.723 do Código Civil, às uniões 

homoafetivas de funcionários públicos civis do Rio de Janeiro. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2017). 
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Voltando ao afastamento temporal dos enunciados nos pronunciamentos, 

independentemente de eles pertencerem ao ano de 2001, início da tramitação do PLC 

quando ainda era designado por PLC 5003/2001, ou ao ano de 2014, a discursivização e 

tematização da expressão designativa “direito” continua a ser o principal pilar enunciativo-

discursivo nos pronunciamentos.  

Apresentamos anteriormente uma sequência enunciativa de 2003 em que o direito 

dos / das LGBTIs já era discursivizado. Agora, vamos mostrar o pronunciamento político 

de 24 de novembro de 2011 proferido na Câmara dos Deputados, sessão 335.1.54.O, em 

que há uma profusão de tematização de diversos tipos de direitos civis comuns à maioria 

da sociedade, mas que, ao serem enunciados nos pronunciamentos do PLC 122/06, são 

discursivizados de outra forma para fazerem referência aos/às LGBTIs.  

Com isso, constituem-se copiosos domínios discursivos dos direitos aos quais as 

pessoas LGBTIs não poderiam ou não deveriam estar incluídas por não pertencerem ao 

mundo natural e normatizado heterossexista, segundo os enunciados. 

O principal a ser mencionado é que o enunciado deveria focar o projeto de lei 

122/06. Contudo, o enunciador inicia com uma denúncia grave e séria contra a militância 

LGBTIs, que gera demasiado mal-estar na Casa. Para o enunciador, as pessoas LGBTIs 

são verdadeiros conspiradores contra os direitos destinados apenas aos heterossexuais e 

contra a norma natural vigente em nossa sociedade: 

 

Sras. e Srs. Parlamentares, uso esta tribuna para fazer um apelo à Nação brasileira, que, 

ainda e apenas por enquanto, é uma família-nação ou uma nação-família. A denúncia que 

faço é grave. Trata-se da militância LGBT, para quem sou obrigado a tirar o chapéu pela 

estratégia, força e apoiamentos que possui e pelos respaldados diante das iniciativas 

baseadas nos altos ideais dos direitos humanos, não à violência e sim à cidadania e, 

por meio disso, conseguiu notoriedade, espaço privilegiado em relação ao Governo, 

aos intelectuais, artistas e mídia em geral, incluindo a mídia desta Casa, que, tenho quase 

certeza, não divulgará este discurso, mas, se eu estiver errado, que me perdoe, por favor. 

Trata-se de uma conspiração, sim, senhoras e senhores, uma conspiração contra o 

certo, contra a família, contra a continuidade da existência humana. O assunto é 

angustiante, desconfortável, gera mal-estar, mas alguém precisa falar. Acredito que 

cerca de 80% dos Parlamentares desta Casa são contra as últimas decisões do STF e do STJ 

sobre a união estável e, posteriormente, a união civil entre pessoas do mesmo sexo. 

Por se tratar de assunto deplorável, a não manifestação desta Casa levou a mais Alta 

Corte deste País ao direito de se pronunciar, dando parecer favorável a essas decisões, 

porém não unânimes, sobre o assunto. (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

Militância que, estrategicamente e, ao que tudo indica no pronunciamento, de forma 

equivocada está respaldada pelos direitos humanos, pelo conceito de homofobia e de 

cidadania plena. Os/as LGBTIs, na realidade, estão conspirando contra a maioria da 
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sociedade brasileira e, quiçá, conspirando contra o certo, contra a família, contra a 

continuidade da existência humana. 

A decisão favorável ao casamento homoafetivo do STF e do CNJ é simplesmente 

algo deplorável para o enunciador, algo perigoso capaz de abrir precedentes destrutivos e 

corrosivos a toda nação. Porque, da mesma forma que age o diabo entrando aos 

pouquinhos no céu para corromper os bons anjos celestiais repletos de virtudes, os 

militantes LGBTIs, ao conseguirem o reconhecimento do casamento homoafetivo, agora 

têm a oportunidade de obterem sucessos em sua escalada conspiratória político-jurídico-

social.  

Assim, como o diabo que não hesitou em invadir o céu inteiro de mansinho, as 

pessoas LGBTIs, no mesmo sentido, querem todos os direitos naturais destinados apenas 

aos puros e, evidentemente, heterossexuais da sociedade: 

 

Quando criança, na escola dominical que frequentava, nobre Deputado Luiz Couto, lembro-

me de que, certa vez, uma professora contou a seguinte história: um anjo, na porta do céu, 

recebendo as pessoas que ali entravam, viu uma mão estranha entrar; era a mão do diabo. Ele 

tentou tirar a mão do diabo dali, apertando-a contra a porta, mas, de repente, a mão do diabo 

começou a avermelhar-se, e o diabo começou a gritar de dor. O anjo, por sua natureza 

bondosa, abriu a porta para que o diabo tirasse a mão, mas o diabo colocou o braço inteiro lá 

dentro. O anjo, desesperado, sabendo que o diabo iria entrar, começou a apertar, a pressionar 

a porta. O braço do diabo foi ficando vermelho. O diabo, mais uma vez, implorou: por favor, 

abra a porta para eu tirar o braço! A natureza bondosa do anjo fez isso, mas, de repente, 

entrou não apenas o braço - o diabo entrou com o corpo inteiro. Moral da história: quando 

se dá a mão, quer-se o braço; se se dá o braço, quer-se o corpo inteiro. 

 

Após o enunciador ter apresentado a história da luta do bem contra o mal, ou seja, 

do diabo e do anjo bondoso, inicia-se um processo comparativo dela às conquistas de 

direitos por meio de judicialização que os LGBTIs tiveram acesso e, ao que eles e elas 

ainda poderiam ter àquela época de 2011: 

 

Moral da história: quando se dá a mão, quer-se o braço; se se dá o braço, quer-se o 

corpo inteiro. Há 2 meses, foi aprovada a união estável. Na semana passada, foi a união 

civil. [...] Na semana que vem, na Comissão de Seguridade Social, será votado o projeto 

que dá direito a pensionato ao parceiro homossexual, enquanto no nosso País muitas 

pessoas passam necessidade em face de problemas com a Previdência Social [...] 

legalização do direito do casal homossexual de adotar filhos, com registro feito em 

nome do casal. 

 

O que se vê no excerto seguinte é a materialização enunciativo-discursiva de 

práticas discriminatórias e preconceituosas contra os LGBTIs. O enunciador demonstra sua 
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inconformidade com a possibilidade de os / as homossexuais conseguirem a equiparação 

de direitos civis básicos que os heterossexuais têm acesso: 

 

Ontem, no seminário que houve nesta Casa, Escola sem Homofobia, foi pedido que se 

evitassem discriminações de gênero e diversidade sexual em livros didáticos e paradidáticos 

utilizados em escola. [...]. Dentre as recomendações, cito a inclusão da população LGBT nos 

programas de alfabetização de escolas públicas; distribuição de livros para bibliotecas 

escolares com a temática diversidade sexual para o público infantil de 10 anos e juvenil dos 

10 aos 15 anos - ou seja, vai-se ensinar aos nossos filhos que é normal haver sodomia 

entre homem e homem, etc.; a criação de bolsa de estudo que qualifique profissionais 

travestis e transexuais; cursos de pós-graduação sobre diversidade sexual, num País onde 

35% de seu povo é considerado analfabeto; [...] Eles pedem ainda presídios especiais para a 

população LGBT, bem como a criação de selo nacional para empresas que apoiam ou 

estimulam o grupo; atenção domiciliar humanizada aos idosos; profissionalização para a 

população LGBT; implementação do Programa Viaja Mais Diversidade; reforma agrária 

para a população LBGT; estímulo ao acesso de jovens LGBT nas ofertas de estágio 

remunerado; cursos sobre os direitos da população LGBT; capacitação profissional para 

travestis e transexuais; direitos sexuais e reprodutivos para a população LGBT; controle 

social junto às redes de TV, com proibição de piadas LGBT e promoção de pesquisa sobre 

homofobia ambiental. [...] Freud diz que tudo que uma criança vê, ouve e sente fará parte da 

construção do seu caráter e personalidade no futuro. [...] Ainda dá tempo, ainda é possível 

resgatar a ética, a moral e os bons costumes. Sou contra qualquer tipo de 

discriminação, mas também não podemos apoiar que pessoas de outro nível recebam 

tratamento especial. Nesse meu humilde pronunciamento, imploro que minha voz seja 

ouvida. (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

No entanto, apesar de a escalada militante gay estar ganhando espaços 

inconcebíveis e impensáveis a eles e elas, fica o alerta e o clamor do enunciador, pois 

ainda dá tempo, ainda é possível resgatar a ética, a moral e os bons costumes. 

O enunciador afirma que tudo o que ele diz não tem nenhum cunho preconceituoso 

ou discriminatório, uma vez que ele é contra qualquer tipo de discriminação, mas 

também não pode apoiar que pessoas de outro nível recebam tratamento especial.  

A maioria dos enunciados analisados, como já falamos, discursivizam e tematizam 

o direito das pessoas LGBTIs, principalmente, mas não só estes, o casamento homoafetivo 

e a adoção de crianças por casais LGBTIs. Temas ligados à ideia de família, lógico, à ideia 

conservadora de “família tradicional” como base social, formada única e exclusivamente 

pela união entre um homem e uma mulher com a finalidade de procriação. 

Mostrar um a um dos enunciados elencados como corpora de trabalho não seria um 

caminho produtivo e, também, se tornaria redundante analiticamente. O principal é 

sabermos que o direito foi discursivizado e tematizado nos enunciados e constituiu 

múltiplos conceitos e modalidades enunciativas a partir do referencial “todos são iguais 

perante a lei”. 
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Para a maior parte dos enunciadores da formação discursiva contrária ao projeto de 

lei (FD-C), a possibilidade de aprovação do 122/06 abriria precedentes perigosos, porque 

criaria castas privilegiadas.  

Finalizando a discursivização e a tematização da expressão designativa “direito” 

temos a sequência enunciativa do pronunciamento feito em 20 de abril de 2005 na Câmara 

dos Deputados, na sessão 071.3.52.O:  

 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os gays e as lésbicas têm conquistado espaço cada 

vez maior na sociedade e na mídia. Nessa onda, os defensores do movimento querem, 

ainda, legalizar a adoção de crianças por homossexuais como se fosse algo natural e 

normal. Nos últimos anos, a visibilidade dos homossexuais tem aumentado. Um dos indícios 

mais flagrantes foi a recente vitória do professor baiano Jean Willys no Big Brother Brasil, da 

Rede Globo. Além das novelas, livros e revistas que abordam o tema, até um canal fechado da 

Globosat foi inaugurado. Sr. Presidente, de acordo com as Sagradas Escrituras, a 

homossexualidade não é aceita por Deus. Ilustres Parlamentares, se o propósito de Deus é que 

o homem se una a uma mulher e os 2 formem uma só carne (Gn 2.24), constituindo uma 

família heterossexual, como aceitar a adoção de um bebê por um casal homossexual? Além de 

ser uma afronta à lei divina, a legalização pretendida fere frontalmente as leis do nosso 

País e os bons costumes do nosso povo. De fato, para que seja deferido um pedido de adoção, 

faz-se necessário a apresentação de reais vantagens para a criança ou para o adolescente, 

segundo o art. 29 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ambiente familiar adequado, a 

condição estabelecida pela lei, significa ambiente moralmente sadio, onde se encontrem 

pessoas comprometidas com um único propósito: criar e educar o menor segundo os 

princípios ditados pela moral e pelos bons costumes. Nobres Deputados, é possível ter um 

ambiente sadio para a criança numa "família" formada por homossexuais? A criança não 

se sentirá marginalizada se não for suprida sua necessidade de apreender as identidades 

paterna e materna no lar, indispensáveis para sua formação saudável? Ao tentar defender os 

direitos do adotante, não estaremos sacrificando o direito do adotado? Ilustres pares, nossa 

sociedade está sendo levada a acreditar que a adoção por pretensos casais homossexuais não 

interfere na formação infantil. Contudo, psicólogos e psiquiatras têm demonstrado os 

malefícios que podem ser causados às crianças em tais circunstâncias. Embora queiram 

desacreditá-la, a família permanece como a correia de transmissão de valores e tradições. Não 

há dúvida de que aprendemos em casa o que é certo ou errado, sobre nosso passado e nossa 

cultura. Sendo assim, somente a família regularmente formada, constituída pelo homem e 

pela mulher, poderá exercer a influência correta na transmissão dos valores e das 

tradições. Srs. Deputados, o homossexualismo é um dos resultados da decadência 

humana e um ataque ao plano original de Deus, ou seja, a família. É imperioso que, na 

abordagem do tema, resgatemos os princípios bíblicos. Tais princípios não podem ser 

ignorados, sob pena de violarmos nosso bem mais sagrado. É imprescindível que 

obedeçamos às normas legais vigentes, se quisermos formar uma população com bom 

desenvolvimento psicossocial. Essas são as razões que me levam a dizer não às 

aberrações, que desagregam a família, pondo em risco nossa sociedade. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2005, grifos nossos). 

 

A sequência enunciativo-discursiva é mais uma amostra em que o direito é 

discursivizado e tematizado e há a desqualificação das pessoas LGBTIs. Para o enunciador, 

legalizar a adoção de crianças por homossexuais como se fosse algo natural e normal é 
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uma afronta dupla, à ordem divina e à ordem natural / normatizada, ambas baseadas no 

binarismo macho/fêmea e homem/mulher.  

Para o enunciador, os homossexuais não pertencem à ordem político-jurídico-social 

e, nem tampouco à religiosa, eles são aberrações que desagregam a família, pondo em 

risco nossa sociedade. São a materialização da periculosidade e da ameaça a uma 

população com bom desenvolvimento psicossocial.  

Apesar de os enunciadores negarem existir em seus pronunciamentos aspectos de 

preconceito e discriminação e, somente, estarem criticando ou exercendo o direito à livre 

expressão de pensamento, de fé ou de profissão de fé, a grande questão desses enunciados 

é que eles desqualificam e discriminam jurídico-politicamente o cidadão e a cidadã 

LGBTIs. Grande parte dos enunciadores afirmam que somente criticam e estariam o direito 

ao dizer assegurado pelos incisos IV, VI VIII do artigo 5º da Constituição79. 

Contudo, há de se fazer uma ressalva, a livre expressão de pensamento e de 

profissão de fé não podem ser subterfúgios para a disseminação de práticas 

discriminatórias e preconceituosas. Em nossas análises, o que encontramos não foi 

meramente o exercício de profissão de fé e tampouco a liberdade de manifestação do 

pensamento. Citamos a sequência enunciativa de 30 de maio de 2005 oriunda da Câmara 

dos Deputados, sessão - 109.3.52.O, que, asseguradamente, poderia ser outras tantas 

analisadas por manterem o padrão enunciativo-discursivo: 

 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o homossexualismo é a droga não combatida que 

assola a sociedade moderna e a desvirtua dos princípios divinos. O perfil do homossexual 

traçado pela Bíblia é o de uma pessoa desviada dos princípios da moralidade e da 

decência, eivada de sentimentos libidinosos e sensuais orientados no sentido inverso do 

comportamento natural. Portanto, o homossexual é merecedor de todo o repúdio da 

sociedade que tenha um mínimo de decência e de temor a Deus e que veja na família 

constituída por um homem e uma mulher, unidos pelo casamento, a pedra angular de 

sustentação de sua ordem moral.  [...].Os problemas relacionados a virgindade, primeira relação 

sexual, gravidez precoce, aborto, doenças sexualmente transmissíveis, proliferação da pedofilia, 

exposição de cenas eróticas nos meios de comunicação, principalmente na televisão, e as 

campanhas do Orgulho Gay, melhor seria dizer vergonha nacional, incentivadas por lésbicas, 

transgêneros, bissexuais e simpatizantes, perturbam a consciência humana, que deve ser 

frequentemente preparada para aceitação do bem e repúdio ao mal. Na sociedade 

contemporânea [...] sempre haverá tempo para abominar o desvio sexual, que deixa os 

indivíduos distantes do Senhor Alfa e Ômega, por permanecerem constantemente no 

pecado, ofendendo a si mesmo e a Deus. (CONGRESSO NACIONAL, 2005, grifos nossos). 

                                                 
79 “IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; [...] VI – é inviolável a liberdade 

de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da 

lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; [...] VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de 

crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 

todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei [...]”. (BRASIL, 1988, p. 12).  
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Como coadunar na sequência as séries enunciativas grifadas em seguida, apenas, à 

livre expressão de pensamento, à inviolabilidade de consciência e de crença religiosa ou 

litúrgica, à convicção filosófica ou à política? 

o homossexualismo é a droga não combatida que assola a sociedade moderna e a 

desvirtua dos princípios divinos. O perfil do homossexual traçado pela Bíblia é o de uma 

pessoa desviada dos princípios da moralidade e da decência, eivada de sentimentos 

libidinosos e sensuais orientados no sentido inverso do comportamento natural. Portanto, 

o homossexual é merecedor de todo o repúdio da sociedade 

 

As séries enunciativas anteriores materializam práticas discriminatórias e 

preceituosas e, mais ainda, incentivam a violência contra as pessoas LGBTIs: o 

homossexualismo é a droga não combatida que assola a sociedade moderna ou o 

homossexual é merecedor de todo o repúdio de sociedade. 

Pelas nossas análises concluímos da sequência em questão que, se ele é a droga a 

ser combatida, independemente do método, ele tem que ser eliminado. Se ele é merecedor 

de todo o repúdio da sociedade, logo, qualquer ato de violência contra ele, não importa o 

qual e nem o resultado, é válido e é insignificante, já que eles são a vergonha nacional, o 

mal a ser extinto.  

 

 
Figura 32: representação esquemática do continuum designativo constituído nas séries e nas 

sequências analisadas 
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Há de se observar que não estamos afirmando que o enunciado descrito é o 

causador das práticas discriminatórias e preconceituosas contra os LGBTIs, mas que 

discursos como os analisados não podem ser considerados pura expressão e liberdade de 

pensamento, de fé ou de profissão de fé. 

Independentemente de qual seja o discurso, há de se ter consciência de que, além de 

produzirem os objetos aos quais se referem, produzem práticas que têm consequências, 

negativas ou positivas, naquilo ou naquele que tomaram como domínio discursivo.  

Os discursos são, sempre e inevitavelmente, práticas enunciativo-discursivo-

intersemióticas imanentes às correlações de força e, por conseguinte, à engrenagem que as 

fazem circular. 

Assim, o que existe nos enunciados analisados que ocupam a ordem do discurso no 

Congresso Nacional, pretensamente, legitimados pelo artigo 5º da Constituição – incisos 

IV, VI e VIII - são as marcas enunciativo-discursivas do exercício de poder que emergem e 

circulam em campos e espaços distintos.  

Poder que segrega, que interdita, que discrimina, que cala, que fere e desqualifica o 

outro jurídico-político-religioso-socialmente e, com isso, assegura o status quo no espaço 

enunciativo-discursivo do Congresso.  

Além das consequências já citadas desses enunciados, há outras como a 

desqualificação (FOUCAULT, 2014), que inferioriza jurídico-político-social e a 

segregação enunciativo-discursiva dos / das LGBTIs na ordem do discurso, porque existe o 

tolhimento do direito ao dizer, ou seja, do direito a enunciar ou do direito enunciativo.  

A desqualificação, a discriminação e a inferiorização do outro foi constituída de 

múltiplas maneiras pela formação discursiva contrária ao PLC 122/06. 

Esse tema da desqualificação como técnica e mecanismo do dispositivo de 

linguagem é o que especificaremos na seção seguinte. 

 

6.4.1 As conceitualizações e a desqualificação política 

 

Analisar as formas de desqualificação as quais foram submetidas o PLC possibilita 

demonstrar as marcas enunciativo-discursivas do exercício de poder. No mesmo sentido, 

nos permite entender como a desqualificação por discriminação política integra o 

dispositivo de linguagem.  

Isso significa dizer que ela vai além dos discursos grotescos e ubuescos. Foucault 

(2014) já sinalizava a importância desses tipos de discursos chegando a propor um estudo 
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discursivo direcionado a eles, às técnicas e mecanismos deles que maximizam o efeito do 

poder a partir da desqualificação de quem os produz. Nesta pesquisa damos continuidade à 

proposta foucaultiana.  

Ainda que, muitas vezes, a desqualificação se paute enunciativo-discursivamente 

pelo grotesco e ubuesco, ela tem o poder de constituir, reconstituir ou instituir a 

normalização jurídico-político-religioso-social e, da mesma maneira, saberes e verdades. 

Discriminar politicamente nos enunciados do PLC 122/06 significou segrega 

enunciativo-discursiva grupos sociais tidos como minorias. Isso significa dizer que esse 

tipo de desqualificação, mais que discriminar, produziu o interdito enunciativo-discursivo 

das pessoas LGBTIs à ordem do discurso.  

Sendo assim, desqualificar é uma técnica e um mecanismo enunciativo-discursivo 

do exercício de poder que segrega jurídico-político-socialmente as minorias e as interdita 

na ordem do discurso. Discriminar politicamente é segregar minorias e interditá-las 

enunciativo-discursivamente. Por esse motivo, a desqualificação está além do grotesco e 

ubuesco, ela integra o dispositivo de linguagem.  

Esse tipo de discurso foi constante nos enunciados do PLC 122/06. Neles, não 

bastava desqualificar, mas, acima de tudo, desqualificar por discriminação política. É essa 

desqualificação e as outras formas de constituí-las que começaremos a descrever nos 

subitens seguintes. 

  

6.4.2  As conceitualizações sobre o PLC 122/06  

 

Variados foram os modos enunciativo-discursivos para que o projeto 122/06 fosse 

desqualificado e tematizado. O uso das aspas, reiteradamente, foi um deles. Frisar isso é 

importante, pois ele é muito usual nos enunciados da formação discursiva contrária à 

aprovação do projeto (FD-C). 

Porém, mesmo não as analisando recorrentemente, asseveramos que as aspas 

tiveram força de discursivização e tematização em todas as sequências e em séries 

enunciativo-discursivas nas quais apareciam. Elas funcionaram nos enunciados como meio 

de desqualificação não só do PLC, mas também de tudo que a ele poderia se ligar direta ou 

indiretamente. Contudo, o sentido que esse recurso enunciativo-discursivo constituiu, teve 

gradações variáveis nas designações que foram marcadas por elas.  

Todavia, as conceitualizações mais significativas foram as de desqualificação e de 

descredibilidade ou dúvida sobre o PLC 122/06.  
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Uma das questões que sempre vinham à tona nos enunciados da FD-C, a contrária 

ao PL, era o argumento de que a proposição fora aprovada às pressas em uma tarde de 

quinta-feira quando não haveria quórum suficiente para que ela fosse votada. Muitos 

enunciadores tentaram desqualificá-la por meio dessa estratégia. 

   É o que observamos na sequência de 12 junho de 2011 realizada na Câmara dos 

Deputados na sessão nº 138. 1. 53 O: 

 

A defesa da vida, do núcleo familiar, formado pela união entre homem e mulher, e dos 

princípios da tolerância, do respeito e da igualdade vêm sendo constantemente colocados à 

prova e, mais recentemente, sob sérios riscos diante do avanço de questões como a 

criminalização de opiniões e a legalização da união entre pessoas do mesmo sexo.  Tais 

princípios são imediatamente jogados pela janela na medida em que parte da humanidade se 

distrai com a legalização de uniões homossexuais. Assim, a reboque, surgem   bizarrices 

legislativas, como, por exemplo, o projeto de lei que criminaliza as opiniões contrárias aos 

homossexuais. [...]”. (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos).   

 

O enunciador apoia toda a argumentação anterior dele na expressão bizarrices 

legislativas. No entanto, é pela densidade do acúmulo enunciativo-discursivo que a 

designação “bizarrice”, recupera todo um processo designativo que emerge juntamente a 

ela. 

Desse modo, por intermédio das argumentações anteriores e, mais ainda reforçado 

pela ideia de bizarro, é que podemos chegar à noção de desqualificação, do grotesco, do 

anormal, do estranho e da esquisitice. Afirmação essa que pode ser comprovada pelas 

expressões que o enunciador constitui:  

  

a defesa da vida, do núcleo familiar, formado pela união entre homem e mulher, e dos 

princípios da tolerância, sérios riscos, união entre pessoas do mesmo sexo, princípios 

jogados pela janela, legalização de uniões homossexuais. 

  

Outro meio de desqualificar o PL, pode ser observado nas sequências enunciativas 

a seguir que discursivizaram e tematizaram o PLC 122/06 sob hiperbolizações e 

narrativizações enunciativo-discursiva, como na série grifada de 02 de junho de 2011, 

sessão nº 139.1.53: 

 

Sr. Presidente, acho que a grande questão do PL 122 [...] é saber como ele foi aprovado nesta 

Casa: numa sessão, num fim de tarde para noite, fora da Ordem do Dia, num 

requerimento de urgência extra pauta. Em 10 segundos, foi aprovada essa excrescência. 

(CONGRESSO NACIONAL, 2011). 
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O exagero era uma forma muito comum nas discursivizações sobre o PLC nos 

pronunciamentos. É notório, no imaginário popular, “que a pressa é inimiga da perfeição”, 

logo, uma aprovação feita em 10 segundos, realmente, só poderia resultar em uma 

excrescência legislativa, para o enunciador que tenta justificar sua afirmação. Acontece 

que não é somente a legislação que o enunciador desqualifica e, sim, todos os que estão 

envolvidos na constituição do texto, direta ou indiretamente.  

A sequência de 22 de novembro de 2013 realizada no Senado, demonstra mais uma 

vez essa constância de deslegitimar a validade do 122/06 enunciando a maneira de como 

ocorreu a votação. Nela percebemos, mais uma vez, essa narrativização dos fatos com 

intuito de desqualificar a legitimidade de o PL ocupar a ordem discursiva no Congresso: 

 

Sr. Presidente, reafirmo e reitero desta tribuna que sou contra todo tipo de discriminação e 

que não aceito nenhum tipo de violência a qualquer pessoa motivada por preconceito de 

origem, raça, escolaridade, cor, religião, sexo. Ou seja, nada justifica a discriminação nem a 

violência. No entanto, não posso admitir que o Congresso Nacional  inove na legislação, 

privilegiando um grupo em detrimento de outros, e que coloque em risco liberdades 

individuais e direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, como liberdade de 

expressão e liberdade religiosa. Nesse sentido é que somos contra o PLC nº 122, de 2006. Sr. 

Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, apenas para trazer à memória, vamos relembrar 

a origem e a tramitação dessa  preocupante proposta legislativa. O PLC 122 nasceu na 

Câmara dos Deputados decorrente do Projeto de Lei n° 5.003-1, de 2001. Foi votado 

neste plenário, em turno único, em 23 de novembro de 2006. Era uma tarde de quinta-

feira, com o plenário completamente vazio. Foi aprovado com voto simbólico, e os 

presentes não chegavam a 20 Parlamentares. (CONGRESSO NACIONAL, 2013, grifos 

nossos). 

 

Na série, evidencia-se que garantir direitos civis aos LGBTIs é privilegiá-los. 

Contudo, para que esse sentido seja estabelecido, é necessário partimos de termos como: 

inovar, privilegiar, risco. Outro destaque dessa sequência é a constituição do 122/06 

como uma ameaça social, porque é, segundo o enunciador, uma preocupante proposta 

legislativa. 

Na série da sequência de 29 de novembro de 2011, o PLC é desqualificado por 

designações como potroca, coisa e lixo no Senado Federal: 

 

O PLC nº 122 é uma violência contra os princípios constitucionais. A coisa é tão 

horrorosa, que eu estava lendo aqui. Eu já li tanto essa “potroca”, esse lixo chamado de 

lei” [...]. (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

Ou ainda como uma aberração jurídica na sequência enunciativo-discursiva de 11 

de novembro de 2009, pronunciada no Senado Federal: 
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Sr. Presidente, com todo o respeito que tenho à ilustre Senadora, Fátima Cleide, que é 

indiscutivelmente a protetora dos homossexuais do Brasil, devo dizer que o projeto que ela 

está sustentando é, infelizmente, é uma aberração jurídica. Não existe outra definição. 

Faz parte de uma fúria legiferante que está hoje se alastrando pelo Congresso [...]. 

(CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

Ou, do mesmo modo, uma aberração legislativa como na sequência de 22 de 

novembro de 2013, sessão 381.3.54 O da Câmara dos Deputados: 

 

Tenho certeza de que a aprovação daquela aberração legislativa só se deu graças às 

manobras regimentais e sorrateiras que o movimento homossexual articulou muito 

bem naquele ano, com o apoio de Parlamentares simpatizantes às suas causas e bandeiras. 

Esse projeto de lei, quero aqui lembrar, desde 2006 tentam aprová-lo no Senado, sem 

sucesso. Ou seja, já são mais de 7 anos tentando, sem êxito. Pergunto: se ele fosse tão 

bom e se a sociedade de fato apoiasse essa tal proposta legislativa, será que ela já não 

teria se transformado em lei? 

Lá, no Senado, o PLC nº 122, de 2006, até agora, foi aprovado apenas em uma Comissão. 

Foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. (CONGRESSO NACIONAL,  

 

A expressão designativa uma aberração jurídica retomada mediante remanência 

enunciativa, nos faz chegar à complexidade de todas as séries supracitadas, nas quais 

designações como aberração podem ser remetidas a homossexual, uma vez que, tanto a 

ideia de aberração quanto a de homossexualidade são intrínsecas a correlações de força 

enunciativo-discursivas religioso-médico-jurídicas que constituíram saberes e verdades e, 

mais atualmente, intrínsecas a correlações político-sociais, como no caso do PL 122. 

Por esse motivo, a expressão uma aberração jurídica / aberração legislativa, 

apreendidas por remanência enunciativo-discursivas, possibilitam uma análise 

esquadrinhada da linguagem em que práticas discursivas e não discursivas, então 

emaranhadas, são delineadas na capilaridade dos saberes, das verdades e dos estados de 

poder. 

Igualmente, é por meio da remanência e da densidade do acúmulo enunciativo-

discursivo que as designações anomalia, mula sem cabeça, monstrengo e mula de sete 

cabeças nas sequências abaixo, podem ser compreendidas ao discursivizarem e 

tematizarem o 122/06 nas sequências de 27 de novembro de 2013 (Senado Federal) e de 25 

de maio de 2011 (Senado Federal): 

 

O Senador Paulo Paim fez todo um esforço – e reconheço o esforço de S. Exª, mas o texto do 

Senador Paulo Paim não agrada ninguém. Ficou muito ruim, uma anomalia. Anomalia é 

tudo aquilo que não tem cabeça. Anomalia é uma mula sem cabeça. O texto ficou ruim, 

apesar do esforço do Senador Paim, e nós respeitamos isso, agradecemos por isso. Ele 
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conseguiu banir a palavra homofobia [...]. (CONGRESSO NACIONAL, 2013, grifos 

nossos). 

 

Aquele texto sobre discriminação interessa a todos nós, mas tentaram atropelá-lo, com 

esse 122, com esse monstrengo, com essa mula sem cabeça, concebido pela Deputada 

Iara Bernardi. [...]. Eu penso que o texto de V. Exª precisa ser resgatado, o texto que esta 

Casa votou e foi para a Câmara e a que a eles deveriam ter dado celeridade, mas, muito pelo 

contrário, tentaram fazer do seu texto uma anomalia. [...]. Ninguém é perfeito, nenhum 

texto vai chegar à perfeição, mas o seu texto é o texto que nós queremos. Agora, essa mula 

de sete cabeças que está aqui, essa nós não vamos deixar. (CONGRESSO NACIONAL, 

2009, grifos nossos). 

 

Enunciar que o projeto é anomalia, mula sem cabeça, monstrengo e mula de sete 

cabeças, não é simplesmente um recurso expressivo aleatório, é fazer com que o “PL” 

continue no interdito. É reafirmar discursos de verdade que instituíram a normalização das 

condutas, dos corpos e das sexualidades deles. 

 Logo, o que não é validado como “normal” não pertencerá à norma. Será a 

aberração, a bizarrice, a coisa, a anomalia, a potroca, a mula sem cabeça, o 

monstrengo, a mula de sete cabeças, a excrecência, o lixo. 

Assim, a proposição nunca poderia entrar na ordem do discurso no Congresso e, 

tampouco, na norma social. As conceitualizações do PL perpetuam práticas 

preconceituosas e discriminatórias, saberes e verdades, resultantes de inúmeros discursos 

que ultrapassam a questão religiosa.  

Após analisarmos as conceitualizações do projeto, isso nos leva a pensar que, na 

realidade, não foi ele o objeto de conceitualização, mas sim as pessoas LGBTIs. Porque a 

tematização do PL 122 evocava sempre designações que abarcaram, em algum momento e 

lugar, o próprio homossexual e, de maneira geral, as sexualidades.  

Então, a desqualificação da proposição é a desqualificação das pessoas LGBTIs e, 

não somente, do texto legal que ali se constituía.  

Selecionamos a sequência de 26 de maio de 2011, proferida no Senado Federal 

como resumo das ideias discutidas neste item, na qual há a explicitação, pelo próprio 

enunciador, do que era o PL e a significação de uma possível aprovação: 

 

Aliás, nada de mais dizer o que vou dizer aqui e agora. Quando da votação do PL nº 122 na 

CDH, eu lhe fazia contato, por causa da Comissão, ela me dizia para que nós 

enterrássemos aquela aberração, uma aberração contra o País, em que se tentava 

criminalizar uma nação em detrimento dos interesses de uma meia dúzia barulhenta 

que quer suplantar a família brasileira. Um texto absolutamente nefasto, 

inconstitucional, cheio de sutilezas contra a família, encampado politicamente por 

alguns.[...]. (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 
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Não aprovar a proposição - ou qualquer outra em que se preconize uma agenda 

positiva para as pessoas LGBTIs – tem a ver com a manutenção da ordem dominante na 

nossa sociedade em que uma minoria – sob o simulacro de voz da nação e o 

encapsulamento de uma pseudototalidade de pensamento - decide o direito, material e 

imaterial, da maioria dos cidadãos e cidadãs do Brasil.  

A desqualificação do 122/06, de forma resumida, forma um continuum por 

intermédio das seguintes designações e expressões conceitualizadas: 

 

 
Figura 33: representação esquemática do continuum designativo constituído nas séries e nas 

sequências analisadas 

 

Outro meio, bem difundido, de interdição ao projeto para que ele não fosse 

legitimado em dada ordem do discurso, foi a desqualificação enunciativo-argumentativa de 

que a aprovação do 122/06 não teria validade, pois ocorrera de forma duvidosa. Essa 

constituição foi intrínseca à tramitação do PL em todo o período enunciativo delimitado. 
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Assim, desde quando a proposição 5003/01 foi aprovada na Câmara dos Deputados 

em 2006, um dos maiores argumentos para desqualificar o PLC foi dizer que ele fora 

aprovado de forma sorrateira.  

Os enunciadores recorrentemente recontam o dia, a hora, a forma, os personagens, 

o cenário da aprovação do projeto, chegando, muitas vezes, a lembrar narrativas de contos 

fantásticos ou dramatizações como nas sequências seguintes de 25 de maio de 2008 (sessão 

nº 122.1.53.O – Câmara dos Deputados), de 16 de junho de 2011 (sessão nº 155.1.54.O – 

Câmara dos Deputados) e de 11 de novembro de 2009 (Senado Federal): 

 

Esse projeto, no apagar das luzes da Legislatura anterior, em uma quinta-feira, foi 

aprovado de forma vergonhosa. Isso fere totalmente os princípios da respeitabilidade, o 

direito de debatermos o assunto, porque há um acordo de líderes no sentido de que assuntos 

polêmicos sejam amplamente debatidos antes que entrem na pauta para votação. De forma 

sorrateira, foi aprovado como Projeto de Lei nº 5.003, de 2001, e agora está tramitando 

no Senado como Projeto de Lei Complementar nº 122, de 2006. Senhores, guardem bem 

este número: PLC nº 122, de 2006. Vamos até a última instância se o assunto não retornar a 

esta Casa, a fim de o debatermos amplamente, para daqui brotar a luz. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2008, grifos nossos). 

 

Sr. Presidente, acho que a grande questão do PL 122, contra o qual tem falado muito bem o 

Pastor Silas Malafaia - e eu o apoio integralmente nessa questão é saber como ele foi 

aprovado nesta Casa: numa sessão, num fim de tarde para noite, fora da Ordem do Dia, 

num requerimento de urgência extra pauta. Em 10 segundos, foi aprovada essa 

excrescência aqui. Isso atenta contra toda a sociedade brasileira. Não podemos criar 

uma classe especial de homossexuais em nosso País, como se fossem semideuses. 

(CONGRESSO NACIONAL, 2011). 

 

Sr. Presidente, a meu ver o PLC 122 é inconstitucional, mas continua caminhando, como 

caminhou na Câmara. Foi aprovado em uma sessão de quinta-feira enquanto Aldo 

Rebello tinha feito um acordo com os líderes de não votarem temas polêmicos. Esse foi 

votado em uma sessão à tarde, sob a reclamação e a amargura de todos os líderes, que 

queriam debater até para aperfeiçoar o projeto. Isso é inconstitucional. Isso fere todo 

sacerdote, todo padre, todo pastor. Isso fere todo pai, todo cidadão, quem queira 

ensinar ao filho que o homossexualismo é pecado. Não pode. Não pode mais porque 

passa a ser crime. (CONGRESSO NACIONAL, 2009, grifos nossos).  

 

Citamos, igualmente, outra conceitualização que foi muito produtiva para a 

desqualificação e invalidação do projeto, o pseudofuturismo enunciativo-discursivo. Esse 

tipo de conceitualização do PLC emergiu por copiosas tematizações. A principal foi a de 

ameaça, que poderia ser a social, a individual, a institucional e outras mais, desde que 

desestabilizasse a ordem natural, como no enunciado de 22 de novembro de 2013, na 

sessão nº 381.3.54.O da Câmara dos Deputados: 
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Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 2006, que visa instituir no Brasil o crime de 

homofobia. Ou seja, esse projeto pretende colocar os religiosos e os pais em todo o 

Brasil na cadeia ao se manifestarem contra a prática da homossexualidade ou quando 

orientarem seus filhos e fiéis sobre a prática da homossexualidade, do lesbianismo, da 

bissexualidade e de outros tipos de práticas sexuais. (CONGRESSO NACIONAL, 2013, 

grifos nossos). 

 

Ela se inicia, paralelamente, à mudança de foco discursivo, que discutiremos na 

seção 6.4.3. Sem nos aprofundarmos, por enquanto, ocorreu durante o período enunciativo 

da tramitação do 122/06 uma espécie de transmutação do foco discursivo, no caso, da 

proposição legal, para aqueles que a discursivizavam na FD-C ou para aquilo que foi 

constituído por eles em contraposição à ideia central do 122/06 que era a de criminalizar a 

discriminação.   

De alguma forma, o enunciador, na FD-C, começou a desvincular a criminalização 

do ato discriminatório e trazer para o enunciado dessa formação discursiva nos 

pronunciamentos três noções, a de homofobia, a de sujeito homofóbico e a de heterofobia.  

Salientamos que a noção de homofobia já era corrente nos enunciados que fazem 

parte da formação discursiva favorável à aprovação do 122/06. Ela era uma das pautas de 

uma agenda afirmativa que há muito lutava por políticas públicas que promovessem a 

igualdade de direitos e a cidadania plena dos / das LGBTIs e, no mesmo sentido, a 

proteção contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.  Então, na 

FD-F a homofobia é discursivizada e tematizada de forma a valorizá-la, a estabelecê-la e a 

torná-la significante na ordem do discurso no Congresso.  

Contudo, na formação contrária ao projeto, as conceitualizações dela tiveram papel 

decisório na banalização do conceito, na mudança de foco do objeto discursivo - o texto do 

projeto -, e na invalidação enunciativo-discursiva da proposição. 

E uma das razões para isso foram as conceitualizações do PLC constituídas sob um 

pseudofuturismo. A consequência disso é a transmutação da discussão do texto legal para 

debates sobre uma hipotética perseguição contra aqueles que não seriam homofóbicos, 

mas, caso o 122/06 fosse aprovado, seriam considerados como se o fossem, como 

observados na sequência de 06 de fevereiro de 2013, na sessão 002.4.54.O da Câmara: 

 

Da forma como está, o homossexual poderá acusar os evangélicos de terroristas quando 

um pastor pregar contra o homossexualismo e suas práticas perante a Bíblia Sagrada. 

Da forma como está, não mais se poderá pregar a palavra de Deus.  

Querem criminalizar a homofobia ou calar a Igreja? Onde fica a liberdade religiosa? 

Onde fica a liberdade de expressão? (CONGRESSO NACIONAL, 2013, grifos nossos). 
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Esse deslocamento de sentido é muito interessante, pois permitiu a desconstrução 

da proposição 122/06 e a reconstituição dela discursivizada e tematizada sob um étos 

inquisitório, perseguidor, injusto, inconstitucional e, acima de tudo, de ameaça às ordens 

sociais, políticas, jurídicas e religiosas como nas séries seguintes de 06 de fevereiro de 

2013 e de 25 de maio de 2007, proferida no Senado: 

 

Sras. e Srs. Parlamentares, não podemos aprovar essa proposta, pois ela não trata de 

homofobia, mas de calar qualquer segmento da sociedade e proibir que qualquer 

cidadão emita opinião contrária ao homossexualismo. (CONGRESSO NACIONAL, 

2013, grifos nossos). 

 

Se aprovado o projeto, qualquer cidadão sem imunidade parlamentar poderá ser preso. 

Ora, há uma incoerência: que lei protegerá desse tipo de provocação aquele que fizer 

uso da tribuna de uma igreja? Como ficam os direitos dos cristãos? (CONGRESSO 

NACIONAL, 2007, grifos nossos). 

 

 

A família tradicional, a “base da sociedade brasileira”, foi frequentemente 

tematizada. Nos pronunciamentos a designação família apareceu 411 vezes na sequências 

enunciativo-discursivas. Logo, a possível aprovação da proposição não era uma ameaça, 

era a realidade batendo à porta dos lares brasileiros. Portanto, constituir 

pseudofuturisticamente o 122/06 como o causador da perda do poder patriarcal e da 

destruição do pilar social, era algo generalizado nos enunciados. É o que podemos observar 

nas séries das sequências de 06 de junho de 2007 (Senado Federal) e de 22 de novembro de 

2013 (Câmara dos Deputados): 

 

Se aprovarmos o projeto como ele está, passa a ser crime no País, por exemplo, um pai 

dizer ao seu filho ou a sua filha que homossexualismo é errado. Não pode mais fazê-lo. A 

lei proíbe se falar pejorativamente contra o homossexualismo. (CONGRESSO NACIONAL, 

2007, grifos nossos). 

 

Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 2006, que visa instituir no Brasil o crime de 

homofobia. Ou seja, esse projeto pretende colocar os religiosos e os pais em todo o 

Brasil na cadeia ao se manifestarem contra a prática da homossexualidade ou quando 

orientarem seus filhos e fiéis sobre a prática da homossexualidade, do lesbianismo, da 

bissexualidade e de outros tipos de práticas sexuais. (CONGRESSO NACIONAL, 2013, 

grifos nossos). 

 

A última sequência enunciativa tem uma constituição diferenciada. O enunciador 

da FD-C, aquela que era contrária à aprovação do projeto, inicia de maneira inusitada a 

construção argumentativa na sequência de 29 de novembro de 2011 no Senado: 
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Um sociólogo não evangélico – por favor, é só pesquisar George Gilder, da Sorbonne, um 

PhD – pesquisou mais de duas mil culturas no mundo. Conclusão: apenas 55 culturas eram 

unissexuais; não havia divisão entre macho e fêmea. Elas se extinguiram rapidamente. 

George Gilder, então, faz a seguinte declaração: “Nenhuma sociedade é mais forte dos que 

os laços de suas famílias. E a fortaleza de suas famílias depende das relações heterossexuais. 

(CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

Como boa parte dos argumentos enunciativos constituídos pela FD-C para a 

rejeição do PLC 122/06 estabeleciam diálogo com campos e espaços enunciativo-

religiosos, isso acabava gerando muitos embates entre as formações discursivas, FD-C e 

FD-F, porque ainda que se discutisse a liberdade e a igualdade das pessoas na sociedade no 

122/06, a laicidade do estado reiteradamente era reclamada.  

Assim, o enunciador inicia marcando argumentativamente o enunciado com a 

expressão designativa - um sociólogo - que, em tese, faria com que o enunciado dele 

obtivesse significância na formação discursiva F, a favorável à aprovação.  

Porque a função enunciativa de um sociólogo, ou seja, a posição da qual ele fala e a 

assume, não seria a mesma que de um sacerdote ou de um pastor e, em seguida, ele 

enfatiza com a expressão não evangélico, então, além de ser um sociólogo, ele é não-

evangélico; logo, os dados que o enunciador traz para a discussão poderiam ser duplamente 

validados na FD-F, por conta dos iterados embates entre a FD-F e a FD-C sobre a laicidade 

do Estado. 

O enunciador traz dados científicos e, portanto, para ele, inquestionáveis, 

imparciais, verídicos. Quem enuncia agora não é o religioso e nem, tampouco, a voz 

bíblica, é o sociólogo – que seria aquele que detém o saber e a verdade sobre as sociedades 

– o qualificado a dizê-la, a tomá-la como domínio discursivo.  

Portanto, o discurso dele tem significância na ordem – e, ele, além de não-

evangélico, é um sociólogo da Sorbonne, um PhD. Muitas outras sequências como essa, de 

tentativa de validação do enunciado na ordem discursiva do outro - marcaram os 

pronunciamentos.  

O étos constituído da proposição como caos social, por essa conceitualização 

pseudofuturística, esteve presente desde o início da tramitação. Criar um panorama de 

instabilidade com a aprovação do PLC foi uma das temáticas mais desenvolvidas nessas 

conceitualizações.  

O projeto era tudo, menos o que realmente ele foi: uma proposição para 

criminalizar atos discriminatórios contra as pessoas LGBTIs. Desse modo, é que séries 
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enunciativo-discursivas como estas puderam emergir e conceitualizá-lo, meio que, 

apocalipticamente em 20 de 2005 (sessão nº 136.4.52.O – Câmara dos Deputados) e em 25 

de maio de 2007 (Senado Federal): 

 

 Infelizmente, essa é verdade, e, urgentemente, se não fizermos algo que estanque essa 

situação, nem quero imaginar o futuro que aguarda nosso País. Não sou um pregador 

do caos nem abraço o apocalipse. Não! Tão-somente aprecio a linha do horizonte e à 

frente não consigo vislumbrar nada além do que um deserto de opções. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2005, grifos nossos). 

 

Mas é preciso ver também os desdobramentos de uma lei que acabará criando efeitos 

colaterais - a expressão é empregada na medicina, mas todos entendem o perigo que ela 

indica. O fato é que o texto do PLC nº 122, de 2006, tolhe o direito de a pessoa exercer 

profissão de fé e fazer os sermões que entender necessários. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2007, grifos nossos). 

 

No PLC 122/06, amiudadamente discursivizado e tematizado, as conceitualizações 

peseudofuturísticas não poderiam deixar de conclamar a ameaça de uma hipotética 

ideologia de gênero. Inúmeras vezes ela esteve presente nos enunciados da FD-C, 

formação contrária à aprovação do projeto.  

Discursivizar a proposição sob a periculosidade social da ideologia de gênero foi 

muito frequente. Encontramos em nossos corpora menções a ela desde 10 de julho de 2003 

ainda sob a designação orientação sexual, na sessão nº 011.1.52.E proferida na Câmara 

dos Deputados: 

 

Os homossexuais querem exercer sua prática livremente, até mesmo influenciando 

outras pessoas com a chamada "orientação sexual". Orientação sexual é uma 

expressão que tenta "emplacar" desde a Assembleia Nacional Constituinte. Tem o 

intuito de ensinar o homossexualismo. As correntes homossexuais preferem-no devido 

a seu caráter equívoco, capaz de permitir posteriores ajustes interpretativos — o 

ensino do homossexualismo é algo possível dentro do conjunto da educação sexual. 

(CONGRESSO NACIONAL, 2003, grifos nossos).   

 

Durante o processo de tramitação do projeto, de 2001 a 2014 - quatorze anos 

aproximadamente - a expressão orientação sexual vai sendo discursivizada e tematizada de 

maneiras diferentes. Ela ocupa no nosso mapeamento linguístico o grupo semântico-

enunciativo C: 

GRUPO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO C 

Orientação sexual Gênero Opção sexual / de vida 

189 115 107 
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O número de cento e oitenta e nove incidências da designação orientação sexual, a 

primeira instância, pode parecer algo positivo por se tratar de uma referência não 

discriminatória e não preconceituosa em comparação com as de opção sexual / opção de 

vida / modo de vida e etc.  

Todavia, é somente aparente essa constatação, pois, na maior parte dos enunciados 

analisados, a designação foi constituída para desqualificar por discriminação política os / 

as LGBTIs. Somente na FD-F, a formação favorável ao PL, é que a encontramos 

constituída designativamente em essência, ou seja, denotando o que é, buscando a 

afirmação jurídico-político-social dela no cenário do Congresso. 

Podemos dizer que essas designações do grupo semântico (c) foi uma espécie de 

incubadora do que viria a ser os discursos sobre a ideologia de gênero. Aos poucos, nos 

enunciados do projeto, a designação vai se tornando uma expressão designativa para 

conceitualizar uma periculosidade que estava indo além da jurídico-política – que era a 

proposição do 122/06 – e se constituindo como sócio-educacional. Por isso, por já aparecer 

imanente à constituição de um processo enunciativo-discursivo mais amplo, a 

consideramos uma expressão designativa.  

Assim é que, em dez anos passados desde o enunciado de 2003, descrito na 

sequência anterior, já se fala abertamente em ideologia de gênero como perigo social nos 

enunciados do 122/06 em 22 de novembro de 2013 (sessão nº 381.2.54.O) na Câmara dos 

Deputados: 

 

Ora, bastará que o conceito de gênero seja oficialmente reconhecido e imposto na 

legislação pelo PLC 122 para que não exista mais nenhum motivo que possa ser 

apresentado pelos legisladores como fundamento para que se recusem a aprovar o PL 

6.010, que introduzirá e imporá a igualdade de gênero nas metas da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Com a ideologia de gênero imposta pela lei na educação, 

os kits gay, bissexual, transexual, lésbico etc. serão obrigatórios para as crianças em 

idade escolar. Com esses kits, já barrados pela Presidenta da República, que deixaram 

chocados todos que o assistiram, ou seja, será ensinado como elas devem fazer sexo, ao 

passo de fazer o proselitismo sobre o homossexualismo, isso tudo para as nossas crianças. 

Lamentavelmente, essa tendência já está sendo imposta em âmbito internacional. 

(CONGRESSO NACIONAL, 2013, grifos nossos). 

 

Mostrar sequências enunciativas tão afastadas no tempo não significa dizer que 

somente em 2013 a expressão designativa ideologia de gênero surgiu. O que pudemos 

comprovar é que ela vai se constituindo nos enunciados do PLC à medida que uma agenda 
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positiva de políticas públicas voltadas para as pessoas LGBTIs vai se solidificando, ainda 

que timidamente, no país.  

Isso pode ser visto no desenrolar desta pesquisa em que os direitos das pessoas 

LGBTIs vão sendo discursivizados e tematizados nos enunciados do 122/06. Logo, a ideia 

de uma suposta ideologia esteve presente desde os primórdios da proposição em 2001.  

Essa noção vem sendo conceitualizada paulatinamente em enunciados que 

desqualificam proposições, como a do projeto de lei 122, as constituindo como 

periculosidade social a qual se vincula à ideia de orientação sexual e, mais tarde, a de 

ideologia de gênero. 

O que pudemos comprovar no PLC quanto a ela foi que a ordem discursiva 

dominante no Congresso Nacional a constituiu, discursivizando-a e tematizando-a, desde o 

início da proposição em diversas linhas de frente, que atacaram amiudadamente todos os 

tipos de direitos, materiais e imateriais, das pessoas LGBTIs: 

 

O Senador Paulo Paim agora, para tentar ganhar a opinião pública e ter a sociedade a favor 

do PLC 122, trouxe, em seu substitutivo, todos os tipos de discriminação, ou seja, o ilustre 

Relator quer que o PLC passe a ser uma nova lei para combater o preconceito por raça, cor, 

religião, sexo, idade, origem, entre outros. [...] No entanto, a fim de segregar a sociedade, 

foi apresentado um substitutivo que traz um dado de gravidade expressiva que pode ter 

consequências muito negativas. Eu me refiro à utilização de expressões e termos 

imprecisos, ambíguos, carregados de conteúdo ideológico. São eles, prestem bem 

atenção: "gênero", "identidade de gênero" e "orientação sexual". [...] A utilização 

desses termos nos leva a fazer uma pergunta: o que seriam, de maneira precisa, 

definida e clara, não sujeitos a possíveis e múltiplas ampliações, "gênero", 

"identidade de gênero" e "orientação sexual"? Ninguém pode e sabe dar a resposta. 

[...] Preciso aqui lembrar aos nobres Parlamentares que, por trás do uso sempre mais 

difundido da expressão "gênero", no lugar da expressão "sexo", esconde-se uma 

ideologia que procura eliminar a ideia de que os seres humanos se dividem em dois 

sexos. A ideologia de gênero é um sistema fechado contra o qual não há como 

argumentar. Existem muitas pessoas que não estão ainda cientes dos perigos dessa 

nova proposta. (CONGRESSO NACIONAL, 2013, grifos nossos). 

 

A ideologia pôde ser concretizada por muitas práticas discursivas e não discursivas 

na nossa sociedade, mas, boa parte delas, foram constituídas, reconstituídas e instituídas 

por intermédio de ações esquadrinhadas enunciativo-discursivamente durante a tramitação 

do 122/06. Por isso, não há como negar que o poder é, realmente, estados capilares de 

poder, que por intermédio de muitas engrenagens fazem circular os saberes e as verdades. 

É o que ocorre na sequência enunciativa seguinte de 25 de maio de 2011 no 

Senado, em que há uma demonstração de como as correlações de força atuam na ordem 
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discursiva do Congresso impondo as verdades e os saberes, mesmo que sob ameaças como 

na primeira série elencada: 

 

A CNBB nos mandou aquele dia – V. Exª estava lá – três milhões e meio de e-mails em dois 

dias!   Três milhões e meio contra esse famigerado PL nº 122. O aviso está dado. Se esse 

famigerado PL voltar para a pauta, se, na eleição passada, eu repito, o aborto 

empurrou a eleição para o segundo turno, o aborto empurrou a eleição para o segundo 

turno [...]. Ora, estão pregando aí que é para acabar com o Dia dos Pais, acabar com o 

Dia das Mães. (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

Na segunda série da mesma sequência, o enunciador reafirma a significância que 

tem o homossexual na sociedade para ele – exceção à regra. Por isso, qualquer proposta 

jurídico-política que tentasse ocupar a ordem discursiva não teria sucesso, pois as leis são 

elaboradas e pensadas para uma sociedade “normal”: 

 

Não pode mais ter Dia dos Pais e Dia das Mães na igreja e nas escolas. Como não pode 

ter? “Ah, é porque uma criança que mora com dois pais, com dois homens, ou que 

mora com duas mulheres, vai se sentir triste!” Ah, é? Nós vamos fazer a lei agora a 

partir da exceção? A lei se faz, cidadão, é da regra para exceção, e não da exceção para 

a regra!  (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

A série, mais que demonstrar e comprovar a não concordância com as políticas, 

expõe o nível das práticas preconceituosas e discriminatórias dos ditos representantes da 

nação contra os / as LGBTIs. Nas análises dos enunciados do 122/06, podemos afirmar que 

aqueles pertencentes à formação discursiva contrária ao projeto, as promoveram e as 

perpetuaram sem estarmos correndo o risco de hiperbolizar nosso dizer.  

Desse modo, na terceira série, políticas públicas assentes nos direitos humanos para 

a conscientização do Outro, da igualdade de direitos e da liberdade de expressar-se, só 

poderiam significar a anormalidade para o enunciador da FD-C, contrária ao 122/06: 

 

Quem é essa cabeça doente que está querendo trazer isso para cá? Quem é essa cabeça 

doente? Quer dizer, não pode mais ter Dia dos Pais e Dia das Mães. Que conversa é 

essa? (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

  

E, para finalizar, quarta série da sequência evidencia a corporificação de discursos 

que se constituíram nos enunciados do PL, como os da periculosidade social da ideologia 

de gênero, que marcam o posicionamento não só do enunciador, mas de uma ordem 

dominante que não aceita que ela seja contestada, ameaçada e, quiçá, destituída: 
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E o grande crime está, Senador Paim, é na chamada identidade de gênero. Eles querem 

acabar com a palavra sexo. [...] Mas o problema deles é a palavra sexo. Querem tirar. É 

identidade de gênero, porque aí ninguém é nada. (CONGRESSO NACIONAL, 2011, 

grifos nossos). 

  

O percurso enunciativo-discursivo da designação orientação sexual é 

completamente respaldado pelos conceitos desenvolvidos por Foucault (2008a) em que as 

coexistências enunciativas se subdividem em campos de presença, de concomitância e de 

memória. E os procedimentos de intervenção se desdobram em técnicas de reescrita e em 

métodos de transcrição dos enunciados. 

Citamos a sequência enunciativa de 17 de março de 2004 da sessão nº 024.3.52.O 

(Câmara dos Deputados) quando, àquela época, mesmo que fosse tratada como orientação 

sexual, era perceptível o vislumbramento da constituição de discursos que iriam 

corporificá-la como ideologia de gênero:  

 

Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Brasil é o missivista da reapresentação da 

proposta de resolução à ONU que trata de orientação sexual, numa tentativa de 

consagrar direitos infundados a homossexuais [...]. Espero que o bom senso prevaleça e a 

proposição seja rejeitada, ou incorrerá num despropositado retrocesso. Os homossexuais 

evocam sob sua prática o direito a leis especiais. Querem diferenciar-se por uma 

especificidade sexual, contrariando o princípio da igualdade. São pretensões 

impossíveis [...]. Pleitear direitos a homossexuais, pelo mero homossexualismo, tem-se 

tornado uma tendência em vários países. E o Brasil não foge à regra. Aqui, vários projetos 

de lei tentam acrescer esses privilégios legais. (CONGRESSO NACIONAL, 2004, grifos 

nossos). 

 

O enunciador traz à baila a resolução apresentada pelo Brasil à Comissão de 

Direitos Humanos da ONU, em abril de 2003. O documento cobrava o cumprimento da 

proibição da discriminação por orientação sexual nos países signatários de acordos 

internacionais, anteriores àquela reunião de 2003.  

Na resolução, o país convocava os governos a colocarem em prática políticas 

públicas para a promoção e proteção dos direitos humanos independentemente da 

orientação sexual das pessoas. O documento entregue à Comissão de Direitos Humanos da 

ONU já sinalizava o que estava sendo desenvolvido no Brasil pelo governo federal com os 

dois primeiros Programas Nacionais de Direitos Humanos, de 1996 e 2002 (IRINEU, 

2014). 
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Logo, nos enunciados do 122/06 essas transversalidades enunciativas que 

tematizaram as políticas públicas voltadas aos direitos humanos dos / das LGBTIs foram 

contínuas. Como em 09 de setembro de 2004 (sessão nº 185.2.52.O) na Câmara dos 

Deputados: 

 

Deixo registrada minha revolta e indignação com o famigerado Programa Brasil sem 

Homofobia. Trata-se de verdadeiro acinte à moral e aos bons costumes. Deveria 

chamar-se Programa em Favor da Promiscuidade e da Aberração. É inacreditável que 

um programa desse tipo receba do Poder Executivo não apenas apoio e solidariedade, 

mas também tanta atenção, tanta ovação. Mais inacreditável ainda é a aplicação de 

recursos humanos e financeiros para sua farta publicidade, além de gastos na confecção 

de livros e outras publicações. (CONGRESSO NACIONAL, 2004, grifos nossos).  

 

Pensar nas instituições que vêm ganhando força na sociedade mediante práticas 

discursivas de ódio contra o gênero como, por exemplo, o Escola Sem Partido, é 

compreender que elas estão se constituindo desde longa data. Discursos que começaram a 

se corporificar com a negativa não só de proposições favoráveis aos / às LGBTIs, mas 

contra qualquer agenda positiva de políticas públicas voltadas para eles / elas. 

E podemos afirmar que os enunciados do PLC 122/06, primeiro se opondo a tudo 

atinente à orientação sexual, as fortaleceram – as instituições - enunciativo-

discursivamente com a interdição do direito enunciativo das pessoas LGBTIs na ordem 

discursiva dominante no Congresso e, depois, jurídico-político-socialmente, as 

corporificaram com os discursos de uma suposta ideologia de gênero como ameaça social. 

Citamos a sequência de 22 de novembro de 2013 do Senado como exemplo: 

 

O problema, no caso do PLC 122, é que o conceito de gênero, em seu texto, não é mais 

sinônimo de sexo masculino e feminino. "Gênero", no PLC 122, é uma construção 

ideológica para sustentar uma variedade flexível de sexualidades inventadas [...]. O 

PLC 122, senhoras e senhores, introduz também o conceito de orientação sexual. Esse 

conceito é, do ponto de vista lógico, anterior ao conceito de gênero. Para alcançar o conceito 

de gênero como algo totalmente diferente da definição tradicional de sexo biológico 

masculino e feminino, é necessário passar pelo conceito de orientação sexual. Ou seja, uma 

vez consolidada a ideia de que existem várias orientações sexuais, grupos liberais 

apresentam suas explicações de que não existem sexos, mas existem gêneros que são 

construções sociais, não biológicas. Ora, se o que existe não são mais os sexos, mas sim os 

gêneros, e se os gêneros não são mais biológicos, mas simples construções sociais, nesse 

caso, a família, tradicionalmente entendida como originária da união entre um homem e uma 

mulher, deixa de fazer qualquer sentido. (CONGRESSO NACIONAL, 2013, grifos nossos). 

 

Sub-repticiamente, esses discursos institucionais que estão se corporificando no 

Brasil que a discursivizam e a tematizam se opõem não somente à ideologia, mas a tudo 
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aquilo concernente aos direitos das pessoas LGBTIs, isto é, se opõem à afirmação jurídico-

político-social do / da homossexual como sujeito de direitos e com direitos. 

O subitem seguinte descreve a desqualificação enunciativo-discursiva de dados 

estatísticos apresentados pela formação discursiva favorável ao 122/06, que são 

argumentos validadores para a aprovação de leis que possam bridar a discriminação contra 

as pessoas LGBTIs na sociedade.  

Para ONGs, instituições, ativistas, movimentos, coletivos, cidadãos e cidadãs que 

defendem a igualdade de direitos e a cidadania plena das pessoas LGBTIs, os dados 

representam não só argumentos para a aprovação de leis que coíbam as práticas 

discriminatórias e preconceituosas contra elas. Eles presentificam todo um processo de luta 

jurídico-político-social - empreendido para tirar do silêncio, do anonimato e da 

invisibilidade os crimes, assassinatos e a violência físico-moral-psicológica contra essas 

pessoas. 

 

6.4.3 As conceitualizações sobre a estatística 

 

Um dos principais argumentos da formação discursiva favorável à aprovação do 

projeto (FD-F) é o recurso a dados estatísticos nacionais e internacionais que demonstram 

o índice de violência e de assassinatos contra as pessoas LGBTIs.  

Logo, os dados estatísticos são bastante frequentes nos enunciados da FD-F, já que 

seriam validadores da proposição legislativa que criminalizava a discriminação por 

orientação sexual, gênero e identidade de gênero.  

Exatamente por esse motivo, ele sofreu alto índice de discursivização e de 

tematização, sendo a maior parte relacionada à desqualificação:  

 

A estatística, produzida pelo Grupo Gay da Bahia, é um contraste total com os cerca de 

50 mil brasileiros assassinados a cada ano. As políticas socialistas de desarmamento têm 

deixado a população brasileira à mercê de criminosos e assassinos. Os homossexuais, que 

muitas vezes vivem em áreas infestadas de prostituição e drogas, não são mais 

vulneráveis do que a população em geral. Além disso, a fonte da "elevada violência" 

contra os homossexuais é questionável. O Grupo Gay da Bahia foi fundado por Luiz 

Mott, um ativista gay cuja defesa da pedofilia é pública. (CONGRESSO NACIONAL, 

2013, grifos nossos). 

 

 

Na série aparentemente, o enunciador evidencia a desqualificação marcando o 

primeiro objeto discursivo que é a estatística produzida pelo Grupo Gay da Bahia. No 
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entanto, o domínio discursivo não é o dado estatístico produzido pelo Grupo Gay da Bahia 

(GGB), mas o homossexual.  

A série demonstra, na realidade, não a dúvida sobre os dados, mas a interdição do 

dizer do objeto discursivo, no caso, o homossexual representado pela instituição GGB que 

tenta ocupar a ordem discursiva. 

Não é o suficiente ao enunciador colocar em dúvida a pesquisa produzida pelo 

GGB comparando o total de brasileiros assassinados com o de homossexuais, é necessário 

desqualificar as pessoas LGBTIs por meio do enunciado que muitas vezes vivem em 

áreas infestadas de prostituição e drogas. Desse modo, o homossexual se torna o próprio 

responsável pela violência que o acomete. 

Percebe-se aqui o duplo enunciativo-discursivo, aquilo que Foucault (2014) designa 

como duplos sucessivos ou dobramentos no relatório médico-legal. Não era suficiente 

imputar criminalmente os réus, era necessário dobrar os delitos com todas as explicações 

plausíveis, não-plausíveis, grotescas ou ubuescamente constituídas nos relatórios 

engendrando-as ao corpo do réu: o comportamento pregresso, o caráter, as “anomalias”, 

enfim, tudo aquilo que pudesse explicar a causa, a motivação, o porquê dos crimes sem 

razão ou do delito.  

O duplo sucessivo ou, para esta pesquisa, duplo enunciativo-discursivo, é na 

realidade uma técnica, um mecanismo do que chamamos de arqueologização, 

genealogização e eticalização das vidas, dos corpos e das sexualidades (cf. 5.6).  Enfim, a 

prática do exame, o relatório e, o duplo sucessivo como técnica e mecanismo deles, era o 

que transmutava a “condição de réu ao estatuto de condenado” (FOUCAULT, 2014, p. 20). 

Assim, o homossexual não é o referencial da pesquisa do GGB, não é aquele que 

sofre a violência descrita estatisticamente. Ele é, para o enunciador, o causador de seu 

próprio mal, promíscuo e viciado, não faz parte das mazelas sociais, ele é a própria mazela. 

É minoria que não tem direito ao direito enunciativo e, portanto, os dados que a ele se 

referem, por serem constituídos, para o enunciador, por um homossexual pedófilo, não 

podem ter credibilidade jurídico-político-social-enunciativa. Por conseguinte, mais uma 

vez o duplo enunciativo-discursivo age. 

Destarte, o enunciador promove a desqualificação por discriminação política da 

série enunciativo-discursiva da FD-F, que busca a legitimação de seu dizer na ordem do 

discurso mediante o argumento estatístico. Produz-se, assim, o interdito do direito ao dizer, 

do direito enunciativo. 
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Logo, a sequência realizada é: o GGB contém homossexuais que estão contidos em 

pedofilia, prostituição e drogas e pertencem a minorias que não contém credibilidade 

enunciativa, logo, o direito enunciativo não pertence ao homossexual que pertence e é 

igual a minorias. 

Nesse caso específico há a constituição meio que cíclica do processo designativo e, 

igualmente, marca correlações de força de ordens diversas como as jurídicas, as políticas e 

as sociais que atestam as marcas enunciativas do exercício de poder.  

Isso porque, além de interditar o dizer do objeto discursivo, no caso do enunciado, 

o homossexual, confirmam a segregação jurídico-político-social a que as minorias estão 

submetidas em nossa sociedade. Então, como processo designativo temos: 

 

 
Figura 34: representação esquemática do continuum designativo constituído nas séries e nas 

sequências analisadas 

 

No enunciado (b), mais uma vez a remanência enunciativa estabelece o continuum 

designativo. A desqualificação se presentifica não pela referência às instituições citadas ao 

longo do enunciado, mas pelo fechamento sequencial enunciativo-discursivo em que mais 

de 10% da comunidade gay brasileira tem sido infestada pelo HIV. 

Homossexuais 

Pedófilos

estão 
contidos

Prostitutos

estão 
contidos

Drogados

estão 
contidos

Credibilidade 
Enunciativa

não pertence

Minorias

pertencem

- Dados 

Estatísticos 

e 
- Direito 

Enunciativo 

não pertencem 
 

 

 

 

 

 



246 

 

 

 Tem sido infestada discursiviza todo o enunciado, reatualizando e 

ressignificando, por remanência, a carga semântica negativa, discriminatória, 

preconceituosa e excludente da epidemia de HIV dos anos 80 a associando à 

comunidade gay brasileira.  

A ressignificação por remanência constitui o processo designativo por aditividade 

(PDA), pois, além do acúmulo semântico-enunciativo da designação Aids, o HIV agora, 

infesta os / as LGBTIs.  

O verbo infestar constitui pejorativamente o enunciado, uma vez que a noção de 

infestação nos remete ao elemento não-humano: infestação de ratos, de pulgas, de piolhos, 

de carrapatos, de cupins, de baratas e etc‥ 

Ainda há de se observar a construção enunciativo-discursiva que tem como objeto 

discursivo a comunidade gay que, equivocadamente e de forma genérica, o enunciador 

acaba por incluir todas as pessoas LGBTIs em uma suposta comunidade gay.  

O dado estatístico que é a principal articulação enunciativo-argumentativa daqueles 

que são favoráveis à aprovação de leis que coíbam a prática discriminatória e 

preconceituosa contra os / as LGBTIs, são sempre colocados em dúvida. Mais que isso, há 

uma desqualificação ininterrupta das vítimas que sofrem a prática. Eles são sempre 

culpabilizados pela violência sofrida. 

Nada diferente do que ocorre em nossa sociedade com as minorias, em que as 

vítimas se tornam as responsáveis pelo o que aconteceu a elas. Há sempre uma desculpa 

para justificar práticas discriminatórias e preconceituosas contra grupos vulneráveis 

socialmente. Por isso, enunciados como o proferido em 02 de junho de 2011 na sessão 

138.2.54.O da Câmara dos Deputados: 

 

É fato que há agressões contra homossexuais, assim como há contra idosos, pobres, 

deficientes, obesos, pessoas sem atributos estéticos evidentes, tímidos, etc. [...] E outra 

coisa: creditar toda morte de homossexual na conta da intolerância é 

irresponsabilidade, uma vez que as razões podem ser as mais variadas (dívidas de jogo, 

drogas, vingança, desentendimentos e, certamente, preconceito). Estatísticas 

manipuladas são indícios de movimentos autoritários e ilegítimos. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

Novamente, observa-se o duplo enunciativo-discursivo, o dobramento das causas 

da violência a que as pessoas LGBTIs estão expostas. Ele não sofre a delinquência dos atos 

praticados, ele é a delinquência uma vez que as razões podem ser as mais variadas 
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(dívidas de jogo, drogas, vingança, desentendimentos) e, em último caso, a causa real do 

ato, o preconceito.  

Dessa maneira, o duplo enunciativo dobra o ato delinquente sofrido pela vítima ao 

suposto comportamento pregresso, ao caráter, as “anomalias”, enfim, a tudo aquilo que 

pode explicar a causa, a motivação, o porquê, como nos relatórios médico-legais, dos 

crimes sem razão ou do delito.  

Logo, o homossexual é o duplamente viciado, em jogos e em drogas, o culpado e, 

por isso, merecedor da vingança, o desequilibrado sempre envolvido em desentendimentos, 

ele é o anormal da sociedade, pois é aquele que não se enquadra nas normas sociais e, 

tampouco, nas psíquicas e psicológicas. Como na série da sequência de 29 de novembro de 

2011 Audiência Pública da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa: 

 

Eles querem dizer que o Brasil é um país homofóbico. No ano passado, morreram 260 

homossexuais assassinados. No ano passado, morreram 50 mil pessoas assassinadas! 50 mil! 

Vamos para os índices. Eu não quero que ninguém morra assassinado. Acho que nenhum 

homossexual. [...] E já foi dito aqui que grande parte dos assassinatos de homossexuais é 

briga de amor, é briga entre eles. E que botam na conta de homofobia. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

É fato que todos as pessoas estão suscetíveis de sofrer agressão na sociedade. No 

entanto, sofrê-las por não pertencer ao padrão considerado o normal, é muito diferente.  

São esses discursos de pretensão à verdade que possibilitam a continuação de 

práticas de desqualificação, de discriminação e de preconceitos. Eles, por estarem 

legitimados na ordem do discurso, validam as ações discriminatórias e preconceituosas 

contra as minorias, não somente eles, mas, sem dúvida alguma, fortalecem a engrenagem 

enunciativo-discursiva do preconceito, da discriminação, da violência e da segregação 

jurídico-político-religioso- social. Como em 29 de novembro na Audiência Pública da 

Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa: 

 

Sr. Presidente, está provado, e levantado através das pesquisas, que a maioria dos 

assassinatos entre homossexuais foi feito por parceiros homossexuais. Está é a grande 

verdade. Qual deles, que tem o seu parceiro, fica satisfeito quando houver uma traição? 

Nenhum. Se existe ódio, existe entre os homossexuais. Essa é a grande verdade. 

(CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

O próximo subitem descreverá as discursivizações e tematizações da designação 

homofobia e o desdobramento que elas tiveram na forma de sucessão e na de coexistência 
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(FOUCAULT, 2008a) dos enunciados. Como resultado dessas conceitualizações, aborda-

se a noção de transposição conceitual enunciativo-discursiva. 

 

6.4.4  As conceitualizações sobre a homofobia 

 

Este subitem aborda a formação de novos conceitos a partir da designação 

homofobia sob dois aspectos: a) a desvinculação da ideia de criminalização do ato 

discriminatório na proposição do PLC 122/06 e a vinculação nos enunciados de três 

noções, a de homofobia, a de sujeito homofóbico e a de heterofobia; b) a emergência de 

novas expressões designativas constituídas em contraposição à noção de homofobia com 

intuito de desqualificá-la ou tencionando uma certa disputa da ordem discursiva. 

Frisamos, novamente, que que a noção de homofobia já era corrente nos enunciados 

que fazem parte da formação discursiva favorável à aprovação do 122/06, pois ela era uma 

das pautas de uma agenda afirmativa que há muito lutava por políticas públicas que 

promovessem a igualdade de direitos e a cidadania plena dos / das LGBTIs e, no mesmo 

sentido, a proteção contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.  

Então, na FD-F a homofobia é discursivizada e tematizada de forma a valorizá-la, a 

estabelecê-la e a torná-la significante na ordem do discurso no Congresso.  

Contudo, na formação contrária ao projeto, as conceitualizações dela tiveram papel 

decisório na banalização do conceito, na mudança de foco do objeto discursivo - o texto do 

projeto -, e na invalidação enunciativo-discursiva da proposição. 

Ocorreu durante o período enunciativo da tramitação do 122/06, entre 2001 e 2014, 

uma espécie de transmutação do foco discursivo, no caso, da proposição legal, para aqueles 

que a discursivizavam na FD-C ou para aquilo que foi constituído por eles em 

contraposição à ideia central do 122/06 que era a de criminalizar a discriminação.   

De alguma forma, o enunciador, na FD-C, começou a desvincular a criminalização 

do ato discriminatório e trazer para o enunciado dessa formação discursiva nos 

pronunciamentos três noções: a de homofobia, a de sujeito homofóbico e a de heterofobia.  

A constituição de novas expressões designativas em oposição ao conceito de 

homofobia foi contumaz durante a tramitação do projeto nesse período enunciativo. 

Fossem para disputar a ordem do discurso em constituir outros campos e espaços 

discursivos ou, ainda, para banalizar o conceito dela atribuindo-lhe um esvaziamento 

semântico-enunciativo-discursivo.  
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Esse ponto é bem importante, pois identificamos um tipo de estratégia enunciativo-

discursiva que estabeleceu uma espécie de transposição conceitual da expressão 

designativa homofobia para outros objetos discursivos constituídos pela formação 

discursiva contrária ao PL 122.  

Dessa maneira, essa transposição ou transmutação, corrobora que os conceitos são 

constituídos por meio de correlações de força em um campo enunciativo que organiza e faz 

circular os enunciados que neles surgem mediante: formas de sucessão, formas de 

coexistência e procedimentos de intervenção (FOUCAULT, 2008a).  

Isso significa dizer que a transposição abrange essencialmente, nos enunciados do 

PLC 122/06, a formação dos conceitos ao se trabalhar as formas de coexistência 

enunciativa, que se subdivide em: campo de presença, campo de concomitância e domínio 

de memória (FOUCAULT, 2008a).  

Igualmente, com esse movimento pudemos observar a materialização da afirmação 

que, segundo Foucault (2008a, p. 110), os enunciados estão sempre em relações com 

outros, em relações com campos adjacentes, pois “um enunciado tem sempre margens 

povoadas de outros enunciados”, que possibilitam essas constantes correlações 

enunciativo-discursivas, seja em forma de aliança, em forma de embates ou, ainda, em 

forma de uma suposta neutralidade. 

Salientamos que a maior atribuição da proposição era a criminalização por 

discriminação de orientação sexual, de gênero e de identidade de gênero. No entanto, 

ocorreu durante o período enunciativo da tramitação do 122/06 uma espécie de 

transmutação do foco discursivo, no caso, a proposição legal, para aqueles que a 

discursivizavam na FD-C ou para aquilo que foi constituído por eles em contraposição à 

ideia central do 122/06 que era a de criminalizar.   

De alguma forma, o enunciador, na FD-C, começou a desvincular a criminalização 

do ato discriminatório e trazer para o enunciado dos pronunciamentos três noções, a de 

homofobia, a de sujeito homofóbico e a de heterofobia. Essas conceitualizações tiveram 

papel decisório para a banalização do conceito, para a mudança de foco do objeto 

discursivo – no caso, até um determinado momento80, o texto do projeto - e para a 

                                                 
80 O pronunciamento exato em que essa mudança de foco discursivo ocorreu, não conseguimos identificar, 

apesar de termos constituído um arquivo deles. Foram analisados noventa e cinco pronunciamentos, mas 

deve-se ter em mente que foram, praticamente, quatorze anos de tramitação do PLC 122/06. Então, não 

temos como apontar uma data em que ocorre essa transposição conceitual. Mas é muito perceptível esse 

processo nas análises que empreendemos. Talvez esse fato de não podermos afirmar a data ou o enunciado 

em que há a mudança se justifique se pensarmos analogicamente nas transformações linguísticas sempre em 
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invalidação enunciativo-discursiva da proposição. É o que podemos observar nas séries em 

negrito da sequência de 25 de maio de 2007 efetuada na sessão 122.1.53.O da Câmara dos 

Deputados: 

 

O Projeto de Lei nº 5.003, da Deputada Iara Bernardi, de São Paulo, determina sanções às 

práticas discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas. Em outras palavras, se 

a pessoa for homossexual ou gay, não poderá sofrer o que se chama de homofobia - se 

bem que a palavra está mal aplicada, porque homofobia significa ódio, raiva ou ojeriza 

ao ser humano, e não ao homossexual. Porém, quanto à questão homossexual, deu-se a 

entender que nós, os cristãos, aqueles que querem constituir família, somos contra os 

homossexuais ou sentiríamos a tal homofobia. Essa não é a realidade dos fatos. Por isso 

mesmo, esse assunto polêmico, que gera ódio pelos homossexuais e também acua os 

cristãos na sua prática, dá a entender que os cristãos têm ódio mortal dos homossexuais 

e que evidentemente a recíproca é verdadeira, porque, segundo os princípios da Física, 

a toda ação corresponde uma reação. (CONGRESSO NACIONAL, 2007, grifos nossos). 

 

 

A homofobia foi tomada como domínio discursivo na FD-C de duas formas: em um 

primeiro momento para desfocar a proposição do texto do PLC e constituir a ideia de 

sujeito homofóbico e, quase que simultaneamente, ela passa a ser desconstituída ao se 

começar a negar a existência desse sujeito e, consequentemente da própria ideia dela. 

Assim, inicia-se um processo de esvaziamento e de desqualificação do conceito. 

Então, ao mesmo tempo que o enunciador traz a noção de homofobia, ele começa a 

questioná-la e invalidá-la na ordem do discurso por diferentes mecanismos, como na série 

de 28 de novembro de 2013 realizada no Senado: 

 

O texto ficou ruim, apesar do esforço do Senador Paim, e nós respeitamos isso, 

agradecemos por isso. Ele conseguiu banir a palavra homofobia [...]. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2013, grifos nossos). 

 

A transposição conceitual enunciativo-discursiva de criminalização por 

discriminação é transmutada para a ideia de criminalizar a homofobia, e começa a ser 

difundida no processo de tramitação do PLC. O resultado desse movimento é a emergência 

da noção de sujeito homofóbico intrínseca à de homofobia. Como na sequência de 29 de 

novembro Audiência Pública da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa: 

 

                                                                                                                                                    
curso nas sociedades, não há como precisar dia, mês e ano ou, ainda, quem as constituiu, mas nem por isso 

deixamos de percebê-las e, igualmente, de serem validades cientificamente. 
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Já foi dito e repito: nós não odiamos a pessoa do homossexual. Estou falando porque 

tenho um problema na minha família, tenho parentes que são homossexuais, mas a 

minha conversa com eles é a mesma que eu defendo aqui ou em qualquer lugar: nós 

não concordamos com a prática. Sabemos que isso é algo abominável que atrai 

maldição. Não abrimos mão disso aí. Agora, acusar-nos, aos evangélicos, de 

homofóbicos e dizer que somos doentes e até nos qualificar como assassinos. 

(CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

No mesmo sentido, durante o processo de tramitação, entre os anos de 2001 e de 

2014, vai ocorrendo um esvaziamento semântico-enunciativo do próprio conceito de 

homofobia e a desqualificação dele que, àquela época, entre os anos de 2001 e de 2006, 

constituía-se, de certa maneira, como resistência e como luta jurídico-político-social das 

pessoas LGBTIs para a legitimação de seus dizeres na ordem discursiva. É o que 

evidenciamos nas sequências de 21 de novembro de 2013 do Senado Federal e de 13 de 

março de 2013 na sessão 030.3.54.O da Câmara dos Deputados: 

 

Essa palavra está banalizada e não é tipificada no Código de Processo Penal. O que é 

homofobia? Diga para mim. Quem é homofóbico? Porque eu leio a Bíblia e a Bíblia diz 

que o homossexualismo é pecado, aí eu sou homofóbico? Porque eu não aceito o 

comportamento – isso é comportamental, na minha visão –, eu sou homofóbico? Isso é 

uma brincadeira! Isso é uma brincadeira! (CONGRESSO NACIONAL, 2013, grifos 

nossos). 

  

Em sua conclusão, a carta exorta o governo brasileiro a adotar medidas abrangentes 

para combater a "homofobia", inclusive prioridade e aceleração na votação e 

aprovação do PLC nº 122, o notório projeto de lei "anti-homofobia" produzido pelo 

PT. O PLC 122 torna crimes "homofóbicos" atos e opiniões contra a 

homossexualidade, e sua aprovação ameaça trazer censura para líderes e membros que 

mencionarem versículos da Bíblia contra a sodomia, até mesmo dentro dos templos. 

(CONGRESSO NACIONAL, 2013, grifos nossos). 

 

Parece algo irrisório, mas, para os enunciadores da FD-C - aqueles que eram 

contrários à aprovação do 122/06 - foi bastante produtivo e estratégico, porque possibilitou 

uma mudança de foco do objeto discursivo, no caso a proposição legal, para aqueles que a 

discursivizavam na FD-C, eles próprios. Como na sequência de 06 de agosto de 2007 

proferida no Senado Federal:  

 

Para aqueles que acham que eu seja homófobo81 ou que defendo a homofobia, quero 

deixar claro que não. Respeito profundamente a opção sexual de cada brasileiro, homem ou 

mulher. Respeito profundamente o seu direito de decidir sua própria vida. A liberdade de 

culto foi uma conquista desta Nação e morre agora com o PLS nº 122. Perdoem-me, mas 

                                                 
81Grafia como consta no pronunciamento: homófobo.  
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continuo achando que os Srs. Deputados não sabiam da extensão, do completo alcance 

da lei que aprovaram, porque torna crime uma opinião contrária, dizer que o 

homossexualismo é pecado, como diz a Bíblia. Dizer que é abominação, como escreveu 

Moisés há quatro mil anos, ou dizer, como Paulo disse, que atenta à natureza criada 

por Deus. O PLS nº 122 institui em nosso País a intolerância e, por isso, não pode ser 

aprovado. (CONGRESSO NACIONAL, 2007, grifos nossos). 

 

Não é mais o ato da discriminação que se discute, mas sim a constituição desse ser 

homofóbico e, muitas vezes, sob o étos de vitimizado e de injustamente perseguido em 

seus direitos de liberdade de expressão, de fé ou de profissão de fé.  

É como se o PLC 122 tivesse instaurado uma fase de Inquisição, às avezas, em que 

o inquisidor agora é o inquirido. Uma verdadeira caça às bruxas elidiu nos enunciados. 

Qualquer pessoa poderia acabar na fogueira inconstitucional do 122/06. Como na 

sequência de 06 de fevereiro de 2013 realizada na Câmara dos Deputados, sessão nº 

002.4.54.O: 

 

Sras. e Srs. Parlamentares, não podemos aprovar essa proposta, pois ela não trata de 

homofobia, mas de calar qualquer segmento da sociedade e proibir que qualquer 

cidadão emita opinião contrária ao homossexualismo. (CONGRESSO NACIONAL, 

2013, grifos nossos). 

 

 

Assim, os enunciadores começam a negar esse étos do ser homofóbico ligado à 

ideia de homofobia. É o que pode ser observado na série da sequência de 29 de novembro 

do Senado realizada na Audiência Pública da Comissão Permanente de Direitos Humanos 

e Legislação Participativa: 

 

Quem quer respeito tem que dar respeito. Eu penso que as pessoas precisam ser respeitadas 

sim. Por que não há nenhuma manifestação contra o Pânico, por exemplo, contra os 

redatores do Pânico que fazem tanta ironia, tanta anarquia contra o homossexual? Por que é 

que ninguém entra na justiça contra o redator do Zorra Total, cujo quadro hoje mais visto no 

Brasil é aquele homossexual dentro do trem? Por que não entram? Jô Soares, quem vê Jô 

Soares todo dia, quando ele vai mandar o Bira parar de rir, diz: “Cala a boca, seu viado”. Vai 

um pastor falar isso. Vai um crente falar isso. Vai um padre falar isso. É homofóbico, 

tem que ser preso, tem que ser arrebentado. Então, parece que ficou uma luta de 

homossexual contra religiosos, e, na verdade, não é isso. (CONGRESSO NACIONAL, 

2011, grifos nossos). 

 

 

Primeiramente, pensávamos haver nessa mudança de foco dos enunciados, do ato 

de discriminar por discriminação para a de um sujeito homofóbico, um tipo de captação 

(MAINGUENEAU, 2004) do texto do PLC 122/06 nos enunciados dos pronunciamentos.  
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Já que, de forma aproximativa, a proposição funcionou como texto primeiro, pois 

era dela que todas as discursivizações emergiram tendo como ponto de partida o enunciado 

reitor “todos são iguais perante a lei” presente na justificação do 122/06.  

Por conseguinte, o que nos levou a pensar em captação foi a ideia que ela comporta. 

Ela é uma espécie de imitação de um texto ou de um gênero de discurso 

(MAINGUENEAU, 2004).  

Logo, o conceito pressupõe a existência de um texto primeiro, que seria a matriz de 

sentido a ser captada, e um texto segundo que a imita. Para Maingueneau (2004), a 

captação é uma forma de relação entre o imitado e a imitação ou, ainda, do captado para o 

captador. 

Porém, o que começávamos a observar não tinha como ser apreendido por 

intermédio da ideia de captação, pois não era exatamente isso o que ocorria. Algum 

aspecto guardava com ela, mas não era exatamente aquilo que se constituía nos enunciados 

analisados. 

Foucault (2012b) discute a ideia da regra de polivalência tática dos discursos. Ela 

seria uma estratégia discursiva pela qual os discursos partem da mesma base discursiva, no 

entanto, têm objetivos opostos. A polivalência demonstraria, segundo Foucault (2012b, p. 

111): 

A multiplicidade de elementos discursivos que podem entrar em 

estratégias diferentes. É essa distribuição que é preciso recompor, com o 

que admite em coisas ditas e ocultas, em enunciações exigidas e 

interditas; com o que supõe de variantes e de efeitos diferentes segundo 

quem fala, sua posição de poder, o contexto institucional em que se 

encontra; com o que comporta de deslocamentos e de reutilizações de 

fórmulas idênticas para objetivos opostos. 

 

Então, percebíamos que tanto os enunciados da FD-C, os contrários à aprovação do 

PL, quanto os da FD-F, os favoráveis à aprovação dele, partiam da mesma base discursiva 

para conceitualizar o texto legal do 122/06, de todos serem iguais perante a lei.  

No entanto, na FD-C começa a haver um deslocamento dessa base e isso nos 

despertou uma vontade de compreender o que ali ocorria.  

Assim foi que buscamos na captação uma base para podermos apreender esse 

deslocamento. Inicialmente, pensávamos que o conceito supriria o que tínhamos 

encontrado nos enunciados, pois, o fundamental dessa ideia é que o discurso segundo 

objetiva construir uma identidade própria e, não somente, aludir ao texto primeiro 

(MAINGUENEAU, 2004). 
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No entanto, mantendo o fundamental da ideia de captação que é a construção de 

uma identidade própria a partir do texto primeiro, passamos a observar que os enunciados 

da formação discursiva contrária à aprovação da proposição, por meio de uma transposição 

conceitual, constituíram uma identidade própria, ou seja, a noção de sujeito homofóbico 

intrínseca à de homofobia. Como na sequência de 09 de maio de 2007 da Câmara dos 

deputados, sessão nº 100.1.53.O:  

 

Nesse sentido é que vemos com grande preocupação a aprovação desse projeto de lei, sem 

qualquer tipo de exceção a dogmas, liturgias e valores cristãos, contrários à orientação sexual 

e ao homossexualismo. Aqui temos o ponto principal de abrangência e os reflexos da lei, 

pois quem são a Igreja e o Corpo de Cristo? São os membros, as pessoas que professam 

a fé em Jesus Cristo.  

Em verdade, tanto a Igreja (templo físico) e sua liturgia de culto quanto os seus 

membros serão atingidos, ao defenderem os valores cristãos como forma e prática de 

vida nos conflitos diários, em contraponto ao homossexualismo, amplamente 

propagado.  (CONGRESSO NACIONAL, 2007, grifos nossos). 

 

 

Essa transposição, que em parte seria um tipo de captação (MAINGUENEAU, 

2004), possibilitou uma transmutação do foco discursivo, da proposição legal para aqueles 

que a discursivizavam na FD-C ou para aquilo que foi constituído em contraposição à ideia 

central do 122/06, que era a criminalização do ato de discriminar as pessoas LGBTIs. 

Isso significa dizer que a transposição abrange essencialmente a formação dos 

conceitos ao se trabalhar as formas de coexistência enunciativa, que se subdivide em: 

campo de presença, campo de concomitância e domínio de memória (FOUCAULT, 

2008a). 

A transposição permitiu, igualmente, não só a tematização da designação 

homofobia, mas também do próprio projeto de lei por profusos meios. 

Por conseguinte, na FD-C emergiram expressões como: a) heterofobia; b) 

evangelicofobia e c) cristofobia. O essencial é dizer que nos enunciados da FD-C foi 

frequente a desqualificação como meio de transposição enunciativo-discursiva do objeto 

discursivo, o PLC 122, para o enunciador.  

Agora não é mais a ideia de criminalizar o ato de discriminar, mas o próprio 

referente, o PLC 122/06 como o objeto que passa a criminalizar aqueles que são contrários 

a ele, como na séria da sequência de 06 de dezembro de 2006 da Câmara dos deputados, 

sessão nº 199.4.52.O: 
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Alertamos para uma concreta ameaça à Liberdade Religiosa neste país, a partir de 

uma agenda heterofóbica cada vez mais adotada por setores da mídia e dos 

Poderes da República, financiada, inclusive, com dinheiro do contribuinte não 

consultado. (CONGRESSO NACIONAL, 2006, grifos nossos). 

 

 

Nos pronunciamentos do 122/06, o enunciador desvincula a ideia de criminalização 

do ato discriminatório e traz para o enunciado duas noções, a de homofobia e de 

heterofobia. A primeira já é uma desconstrução do ato de criminalizar a discriminação e a 

segunda é o dobramento de sentido, o duplo enunciativo, que além de desqualificar o 

conceito de homofobia, inclui nele a noção de que há uma fobia contra heterossexuais, a 

heterofobia. 

Quanto à designação heterofobia, é necessário fazermos uma menção ao 

surgimento dela, pois ela esteve presente como argumento nos enunciados dos 

pronunciamentos para desqualificar e promover um esvaziamento semântico-enunciativo-

discursivo do conceito de homofobia. 

Em 2010, a designação heterofobia já circulava no Congresso. Nos enunciados, a 

identificamos em um pronunciamento do ano de 2006. Contudo, ela ganha bastante 

expressão coincidindo com os anos em que os debates da aprovação do projeto 122 ficaram 

mais acirradas, entre os anos de 2010 e 2011.  

Pelo nosso arquivo, é perceptível a profusão de discursos sobre o projeto em 

determinados períodos enunciativos como: 2007, 2010, 2011 e 2013, sendo que estes dois 

últimos, 2010 e 2013, são os períodos com maior índice de aumento.  

O ano de 2010 marca três acontecimentos enunciativos-discursivos: uma 

maximização da desqualificação por discriminação política não só do conceito de 

homofobia, mas também das lutas político-jurídico-sociais das pessoas LGBTIs e, ainda, o 

acirramento entre os debates sobre o projeto de lei. 

Naquele ano fora apresentado o Projeto de Lei da Câmara nº 7.382/2010 

(CONGRESSO NACIONAL, 2010), do então deputado federal, Eduardo Cunha. Ele tinha 

como ementa a penalização da discriminação contra heterossexuais e determinava que as 

medidas e as políticas públicas antidiscriminatórias atentassem para essa possibilidade.  

A justificação do PL 7.382/10 era: 

A Constituição Federal de 1988 impõe ao Estado e à sociedade a obrigação de 

zelar pela igualdade e de opor-se a qualquer forma de discriminação contra 

pessoas ou grupos de pessoas em função de características ou preferências lícitas 

não compartilhadas pelo conjunto da população. Em geral, essa imposição 

constitucional tem sido pensada, principalmente, como um mecanismo de defesa 
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de minorias. Não se pode esquecer, no entanto, que maiorias também podem ser 

vítimas de discriminação – e que as políticas públicas antidiscriminatórias não 

podem simplesmente esquecê-las. O caso das discriminações referentes à 

orientação sexual constitui um exemplo particularmente relevante do tipo de 

esquecimento de que tratamos aqui. Em vários municípios e estados brasileiros, 

foram promulgadas leis que, de uma maneira ou de outra, buscam legitimar a 

variedade de orientação sexual em nossa sociedade e criminalizar condutas que 

contra ela se levantem. No próprio Congresso Nacional, há proposições 

destinadas a consagrar essa postura no plano federal. Ora, qualquer um que 

acompanhe a tramitação dessas proposições há de perceber claramente que a 

preocupação com grupos considerados minoritários tem escondido o fato de que 

a condição heterossexual também pode ser objeto de discriminação, a ponto de 

que se venha tornando comum a noção de heterofobia. O ocultamento dessa 

possibilidade em nada beneficia o rigor na abordagem da discriminação em 

nossa sociedade, pois limita o campo de observação dos analistas e a efetividade 

das políticas públicas. Se não se tem em conta as possíveis formas de 

discriminação contra heterossexuais ao se propor políticas públicas 

antidiscriminatórias referentes à orientação sexual pode-se transmitir a impressão 

de que a afetividade da pessoa homossexual, bissexual ou transgênero encontra-

se em um patamar de relacionamento humano mais elevado que a afetividade 

heterossexual. (PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7.382/2010, 

CONGRESSO NACIONAL, 2010). 

 

Ao se discutir no texto a heterofobia que, segundo o enunciador, é o fato de que a 

condição heterossexual também pode ser objeto de discriminação, o que há não é mais 

a transposição conceitual. O que ocorre é a subversão (MAINGUENEAU, 2004) 

enunciativo-discursivo-intersemiótica, pois o enunciador não subverte somente o 

enunciado, ele subverte toda a complexidade jurídico-político-social que abarca as 

minorias e as lutas que elas empreendem.  

Maingueneau (2004), ao falar de enunciados sobre outros enunciados, afirma que 

há dois tipos de aludir a outros textos, a captação e a subversão, sendo que o primeiro é 

aquele que, ao captar o texto ou gênero discursivo, ele cria uma identidade própria, quanto 

ao segundo, a subversão, ela imita o texto primeiro com a intenção de desqualificá-lo.  

No nosso caso, o texto subvertido é o Projeto de Lei da Câmara 122/06 e o 

subversor é o Projeto de Lei da Câmara 7.382/10 de autoria do então deputado, Eduardo 

Cunha. 

O que importa demonstrar é que a expressão designativa heterofobia teve uma 

constituição específica em relação ao conceito de homofobia nos pronunciamentos. Ela 

determina com exatidão o que foi a tramitação do 122/06 e as desqualificações que a ele 

foram atribuídas. 

A constituição de um PL que criminalizava a heterofobia mostra efetivamente o 

quanto o exercício do poder pode ir se desdobrando em grotescalidade ubuesca, não em 

duplos enunciativos, mas em uma multiplicidade deles.  
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Quando uma proposição é apresentada inicia-se toda uma engrenagem burocrático-

administrativa que demanda recursos financeiros públicos e trabalho - materiais e 

imateriais. E estes, muitas vezes, vão se perdendo em simulacros enunciativo-discursivos 

encapsulados por discursos de verdade e em imagens “de provir de alguém que estava 

teatralmente disfarçado, desenhado como palhaço, como bufão de feira. Parece-me que 

encontramos aí, da soberania infame à autoridade ridícula, todos os graus do que 

poderíamos chamar de indignidade do poder” (FOUCAULT, 2014, p. 14). 

Assim, evidenciam, no mesmo sentido, as marcas enunciativo-discursivas do 

exercício de poder e da maximização dele mediante a desqualificação enunciativo-

discursiva daquele que o produz.  

Demonstra o quanto as correlações de força, por meio de dispositivos diversos, 

estão presentes no Congresso Nacional e, ainda, como elas têm legitimidade na ordem 

discursiva dele. Como é natural, para elas que ocupam essa ordem, obterem o direito à 

significância, mesmo que esta seja ubuescamente constituída.  

Portanto, as conceitualizações de homofobia e a transposição dela foi bastante 

produtiva no período enunciativo analisado. Outras expressões designativas foram 

constituídas. Como a ideia de evangelicofobia. Como na série da sequência enunciativo-

discursiva de 29 de novembro de 2011 realizada na Audiência Pública da Comissão 

Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa: 

 

Esse movimento tenta, por vários caminhos, oficializar, ganhar terreno e querer impor, 

dentro da sociedade, uma nova raça e direitos exclusivos de certo grupo. Daqui a pouco 

quem sabe vamos ter de criar um movimento da “evangelicofobia”, porque tem muita 

gente contra os evangélicos deste Brasil. Isso é verdade! Nós não queremos o mal de 

ninguém, Sr. Presidente. Nós queremos o bem de todos! (CONGRESSO NACIONAL, 2011, 

grifos nossos). 

 

 

Ou ainda, a de cristofobia como na série da sequência de 09 de maio de 2007 da 

Câmara dos deputados, sessão nº 100.1.53.O:  

 

 

Essa é a pior das ameaças desse projeto de lei, vai gerar o que chamo de cristofobia 

porque atingirá qualquer pessoa cristã que expressar opinião contrária à livre 

orientação sexual e aos seus valores, que têm sido institucionalizados como programas 

de governo nas políticas dirigidas à população GLBT, no Programa Federal Brasil Sem 

Homofobia, através dos Ministérios da Cultura, da Educação, da Saúde e da Secretária 

Especial de Direitos Humanos. (CONGRESSO NACIONAL, 2007, grifos nossos). 

 



258 

 

 

Quanto à FD-F, enunciados favoráveis à aprovação do 122/06, as conceitualizações 

emergiram, mas de maneira inversa à FD-C, formação contrária à aprovação. Esse 

processo era mais da ordem de uma disputa enunciativo-discursiva por campos e espaços 

discursivos dos sujeitos políticos que de um processo de desqualificação por discriminação 

política deles.  

Como demonstrado neste estudo, não é de agora que os próprios movimentos 

LGBTIs disputam campos e espaços discursivos. Durante o processo de tramitação do 

projeto, igualmente, ocorreram esses embates enunciativo-discursivos, mesmo que de 

forma sub-reptícia. 

Posicionar-se jurídico-político-enunciativo-discursivamente no Congresso é lutar 

com palavras, por palavras e contra palavras, ainda que elas ocupem, aparentemente, a 

mesma formação discursiva. Foucault já enunciava isso sobre o discurso (2008a), que ele é 

uma constante luta e, acima de tudo, uma luta política.   

Foi assim que designações como as seguintes emergiram nos enunciados da FD-F: 

a) lesbohomotransbifobias, b) lesbofobia, transfobia e bifobia. Como nas sequências de 

29 de setembro de 2011 (realizada na Comissão Permanente de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa) e de 10 de abril de 2014 (realizada na Comissão Permanente de 

Direitos Humanos e Legislação Participativa):  

 

Trata-se de um momento que é importante para todos nós, porque falamos que temos 

que enfrentar as homofobias. Embora a expressão – até escrevi aqui para não errar –, 

nós temos que enfrentar as “lesbohomotransbifobias” no nosso País. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

Infelizmente, no caso desta audiência, que tem como foco a violência praticada em 

razão da homofobia, da lesbofobia, da transfobia, da bifobia, ainda não há na nossa 

sociedade uma legislação que criminalize a prática dessa violência pelo fato de as 

pessoas terem uma orientação sexual distinta daquela aceitável, que é a 

heterossexualidade na nossa sociedade.  (CONGRESSO NACIONAL, 2014, grifos 

nossos). 

 

Ainda nesse ponto, outras expressões surgiram tendo como referencial as pessoas 

LGBTIs. Todavia, podemos as classificar dentro da ideia de desqualificação por 

discriminação político-jurídico-social, tais como:  

 

a) Postura pró-homossexualismo - realizada na sequência enunciativo-discursiva 

de 09 de maio de 2007 na Câmara dos deputados, sessão nº sessão nº 100.1.53.O:  
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A “orientação sexual”, apenas um dos muitos termos usados para designar e proteger o 

homossexualismo. A postura pró-homossexualismo do Governo do Brasil não é 

novidade, pois em 2003 diplomatas brasileiros introduziram resolução idêntica na Comissão 

de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). (CONGRESSO 

NACIONAL, 2007, grifos nossos). 

 

 

b) Pró-homossexual e pró-homossexualistas - realizada na sequência 

enunciativo-discursiva de 29 de novembro de 2011 na sessão de Audiência 

Pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa: 

 

É para que a gente vote logo o PLC, e vamos sepultar definitivamente o PLC nº 122.  Essa é 

a proposta. [...] Este País, para concluir, tem uma das maiores legislações do mundo pró-

homossexual do mundo! Não se justifica esse argumento de dizer que o Brasil é um país 

“homofóbico”, porque este País hoje, na atual situação, tem uma das legislações mais 

avançadas do mundo em termos de direitos pró-homossexualistas. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

 

c) Mordaça gay - realizada na sequência enunciativo-discursiva de 14 de 

novembro de 2007 da sessão 322.2.53.O da Câmara dos Deputados: 

 

Há os movimentos contra a homofobia, mas há outros brasileiros que são contra a sodomia; 

ambos os grupos precisam conviver pacificamente e respeitosamente, mas não é possível a 

lei da mordaça, da censura. Não é possível essa lei da mordaça gay. Isso é um acinte ao 

direito à livre manifestação do pensamento, uma aberração jurídica. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2007, grifos nossos). 

 

 

d) kit homossexual e kit-homofobia– realizada na sequência enunciativo-

discursiva de 31 de maio de 2011 no Senado Federal: 

 

A minha reunião com o Ministro hoje, eu quero registrar, foi muito feliz. O nosso 

entendimento e o nosso debate... Parece que, num primeiro momento, quando a 

Presidente mandou acabar com essa história de kit homossexual nas escolas ou 

kit homofobia, tanto faz. Na verdade, não é nada disso. Quem é o homofóbico? O 

homofóbico é um desgraçado, um sujeito que quer matar o outro, um louco, um desvairado 

que quer enforcar, quer sangrar, quer jogar na vala. Onde estão esses “homofóbicos” no 

Brasil? Esses milhares? (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

 

e)  Império homossexual – realizada na sequência enunciativo-discursiva de 06 

de junho de 2013 no Senado Federal: 

 

Eu respeito todos, mas o PL nº 122, na visão da Deputada Iara Bernardi, propunha, Sr. 

Presidente, criar, neste País um império homossexual, em que eles podem tudo e 

ninguém pode nada. Por exemplo: se não alugar casa a um homossexual, você vai preso; se 
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não admitir, você vai preso; se demitir, vai preso também. São essas as aberrações que 

existem no bojo daquele projeto. (CONGRESSO NACIONAL, 2013, grifos nossos). 

 

 

f) Império gay – realizada na sequência enunciativo-discursiva de 24 de maio de 2011no 

Senado Federal:  

 

Quando digo que negro não pediu para nascer negro, portador de deficiência não pediu, 

ninguém pediu para nascer velho, ninguém pediu para nascer índio, sabe? Mas o sujeito faz 

uma opção, e a sua opção sexual é um problema dele. Agora, não se pode é criar um 

império homossexual ou gay no Brasil em que uma minoria pode tudo e a maioria não 

pode nada. (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos).  

 

 

g) Medidas homossexualistas e agenda gay -  realizada na sequência enunciativo-

discursiva de 13 de março de 2013 na Câmara dos Deputados, sessão nº 030.3.54.O: 

 

O governo de Dilma Rousseff e de seu antecessor, o ex-Presidente Lula, fez o possível para 

aprovar o PLC 122 e outras medidas homossexualistas, que foram paralisadas pelo 

esforço de católicos e evangélicos. Certamente, o governo de Dilma recebe de braços abertos 

a pressão para fazer exatamente o que já vem querendo fazer há longo tempo: impor a 

agenda gay na maioria dos brasileiros que insiste em ver a homossexualidade como 

uma anormalidade. (CONGRESSO NACIONAL, 2013, grifos nossos).  

 

 

h) Elite gayzista -  realizada na sequência enunciativo-discursiva de 04 de junho de 2013 

na Câmara dos Deputados, sessão nº 150.2.54.O: 
 

 A nova elite gayzista vai formando e difundindo opiniões que servem de referência 

para os demais membros da sociedade. Hoje, elas ainda podem chamar a população cristã 

de fundamentalista, mas consideram-se tolerantes mesmo quando acusam de “homofobia” 

aqueles que não concordam com a sua ética. (CONGRESSO NACIONAL, 2013, grifos 

nossos). 

 

 

i) Movimento gayzista – realizada na sequência enunciativo-discursiva de 14/03/2012 na 

Câmara dos Deputados, sessão nº 031.3.54.O: 

 

Senadores, sobretudo de integrantes de meu Partido, o PSC, vamos continuar unindo 

forças, buscando esclarecer a sociedade a respeito da verdadeira face da agenda gay e 

procurar sepultar de vez esse PL 122, de 2006, que o movimento gayzista tanto 

defendem como prioritário. (CONGRESSO NACIONAL, 2012, grifos nossos). 

 

 

j) Ditadura gay – realizada na sequência enunciativo-discursiva de 29 de novembro de 

2011 na Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa: 
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Eu sinto que há uma ditadura gay não apenas no Brasil, mas no mundo. Se alastrou 

pelo mundo essa ditadura. O 122/06 tramita há dez anos nesta Casa. Ele já era para 

ter sido sepultado esse projeto. (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

 

Essas sequências transcritas foram apenas uma entre tantas outras que não 

elencamos para este estudo. As conceitualizações da designação homofobia demonstram o 

poder do dispositivo de linguagem para a formação dos conceitos nos enunciados do PLC 

122/06. Comprovam o feixe correlacional descrito por Foucault (2008a) – as formas de 

sucessão, as formas de coexistência e os procedimentos de intervenção. Apesar de não os 

termos sinalizados por nomes a cada análise, esperamos ter conseguido materializar como 

os conceitos emergem e fazem circular os saberes, as verdades e os poderes.  

A formação deles, dos conceitos, pode ser corroborada por dois aspectos. O 

primeiro é concernente à transposição conceitual enunciativo-discursiva do ato de 

criminalizar por discriminação para a ideia de criminalizar a homofobia, que começa a ser 

difundida no processo de tramitação do PLC. E o segundo é o resultado desse movimento, 

a emergência da noção de sujeito homofóbico intrínseca à de homofobia, nos enunciados 

da FD-C.  

Ela ocorre, justamente, após a transposição de foco que passa da discussão do texto 

legal para uma hipotética perseguição aqueles que não seriam homofóbicos, mas o seriam 

considerados caso o projeto fosse aprovado.  

Esse deslocamento de sentido é muito interessante, pois permitiu, como já 

mencionado, a desconstrução da proposição 122/06 e a reconstituição dela discursivizada e 

tematizada sob um étos inquisitório, perseguidor, injusto, inconstitucional e, acima de tudo, 

de ameaça às ordens sociais, políticas, jurídicas e religiosas, como já citado na seção 5.6.2. 

Na subseção 6.4.5 discorreremos sobre as conceitualizações nulas ou polêmicas. 

 

6.4.5  As conceitualizações polêmicas 

 

Discutimos na seção anterior como se constituiu a ideia de sujeito homofóbico 

intrínseca a de homofobia após esta ser tomada como domínio discursivo na FD-C, 

formação contrária à aprovação do 122/06. Falamos também que, quase simultaneamente, 

os enunciadores dessa formação começam a negar esse sujeito homofóbico constituído por 

eles mesmos.  
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Este subitem discorrerá a respeito de três formas de negar a existência do sujeito 

homofóbico nos enunciados da FD-C nos pronunciamentos: a) o “mas” polêmico; b) a 

tolerância polêmica; c) a inclusão polêmica. 

Assim, ocorreram vários tipos de negação nos enunciados da proposição. Muitas 

delas poderiam ser analisadas por conceitos da Semântica Argumentativa e, mais 

especificamente, pela ideia de negação polêmica, fenômeno da polifonia (KOCH, 2007). 

De forma geral, em enunciados analisados por essa perspectiva teórica, 

“entrechocam-se no discurso “vozes” que falam de perspectivas, de pontos de vista 

diferentes – é o fenômeno da polifonia” (KOCH, 2007, p. 36). 

Por conseguinte, o locutor introduz dois argumentos em que, o primeiro deles – o 

argumento possível, orienta o interlocutor para uma conclusão e, em seguida, o locutor 

insere outro argumento decisivo que rechaça o primeiro ponto de vista estabelecido.  

Koch (2007, p. 36) afirma que o primeiro argumento constituído é invalidado, pois 

seria algo que o locutor não se engaja, ou seja, algo que poderia “ser atribuído ao 

interlocutor, a terceiros, a um determinado grupo social ou ao saber comum de 

determinada cultura”.  

No entanto, todas as abordagens desta pesquisa estão sendo constituídas para 

articularmos o referencial teórico a que ela se submete, ou seja, os conceitos de Foucault 

(2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2014, 2015, 2016) relativos 

ao saber, à verdade e ao poder, e os de Dominique Maingueneau (2004, 2007, 2008a, 

2008b, 2008c, 2008d, 2010) concernentes à Análise do Discurso de base enunciativa.  

Por isso, para mantermos os critérios metodológico-analíticos até aqui trabalhados, 

vamos analisar as negações pelos direcionamentos estabelecidos, partindo do seguinte 

grupo semântico: 

 

GRUPO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO ZERO 

Não  Não + ser Não + poder Não + dever Não + querer 

2.769 243 127 26 78 

 

O grupo foi designado como grupo zero, porque em nossas primeiras abordagens 

analíticas percebíamos uma constituição-enunciativo discursiva com profusas sequências 

enunciativas com algum tipo de negação. Duas mil setecentos e sessenta e nove vezes o 

não emergiu nos enunciados do projeto sob múltiplas construções. No quadro supracitado 

encontram-se alguns exemplos. 
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Somente pela quantidade de recorrências percebe-se que os enunciados nos 

pronunciamentos, como comprovados até esta parte do trabalho, constituíram uma espécie 

de interdição para as pessoas LGBTIs ao direito enunciativo e aos campos e espaços 

jurídico-político-sociais.  

Então decidimos as mapear para entendermos a dinâmica daquelas formas de 

negação: como ocorriam, em que posição apareciam e o que estavam negando nos 

enunciados. Foi por intermédio dele, do grupo zero, que começamos a compreender, um 

pouco, a dinâmica enunciativo-discursiva de nossos corpora. 

De forma sintetizada, vamos apresentar discursivizações e tematizações de algumas 

designações dos grupos E, H e G: 

 

GRUPO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO E 

Discriminação Preconceito 

 

229 169 

 

GRUPO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO H 

Todos / Todas Ninguém Nenhum / Nenhuma 

431 169 128 

 

 

GRUPO SEMÂNTICO-ENUNCIATIVO G 

Tolerância Intolerância 

87 39 

 

Ao se constituir a ideia de sujeito homofóbico nos enunciados da FD-C, quase que 

simultaneamente, ela passa a ser desconstituída ao se começar a negar a existência desse 

sujeito pela própria FD-C.  

Esse processo possibilitou observarmos um tipo de construção que inicialmente 

pensávamos ser a de uma contraposição de argumentos orientados para conclusões 

contrárias pelo operador argumentativo “mas”.  

No entanto, no decorrer das análises fomos percebendo que, para esses casos que 

estávamos avaliando, a ideia de contraposição, de adversidade ou, ainda, a de não adesão 

do locutor ao primeiro argumento que é introduzido por ele – o argumento possível -, não 

explicaria as constituições enunciativas do PLC. Citamos as séries seguintes da sequência 

de 02 de julho de 2003 enunciada na Câmara dos Deputados na sessão nº 002.2.52.E, que 

foi dividida por nós em três séries enunciativo-discursivas (A, B e C): 
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(A) Gostaria somente de dizer que sessão como esta, apenas, tenta glorificar o 

homossexualismo, que é a inversão das coisas, e tenta normalizar uma anomalia. Mais do 

que isso, acho que estamos afrontando a família brasileira. Esse é meu posicionamento. (B) 

Não discrimino, não sou preconceituoso, (C)  MAS  acho que é uma afronta à família o 

que estamos fazendo nesta Casa no dia de hoje. (CONGRESSO NACIONAL, 2003, 

grifos nossos). 

 

É evidente que há a polifonia como descrita por Koch (2007) na sequência (b) - Não 

discrimino, não sou preconceituoso - que seria o argumento possível introduzido pelo 

enunciador. É perceptível outras vozes que afirmaram que ele discrimina e que ele é 

preconceituoso. No entanto, como já falado, vamos seguir os critérios metodológico-

analíticos desta pesquisa. 

Assim, de acordo com o nosso referencial teórico, o que se constituiu na sequência 

foi o esvaziamento semântico-enunciativo do operador “mas”. Ele perde a força 

argumentativa de adversidade, de oposição, de contraposição. E, no mesmo sentido, 

tampouco ele consegue introduzir e orientar a série seguinte a (c) – MAS acho que é uma 

afronta à família o que estamos fazendo nesta Casa no dia de hoje - a constituindo como 

sendo adversa à anterior série (b). 

 

Como sequência realizada, encontramos o seguinte:  

a) homossexualismo que está contido em homossexual que pertence e ou contém 

inversão e anomalia; 

 

o homossexualismo, que é a inversão das coisas, e tenta normalizar uma anomalia  

 

 

b) e afronta e não pertence à família brasileira que está contida e ou contém 

normalidade; 

 

Mais do que isso, acho que estamos afrontando a família brasileira 

 

c) sequência realizada pelo enunciador: homossexualismo que está contido em 

homossexual que pertence e ou contém inversão e anomalia e afronta e não 

pertence à família brasileira que está contida e ou contém normalidade. 
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Logo, observando-se todo o processo designativo do enunciado, a série enunciativa 

(b) - Não discrimino, não sou preconceituoso - é invalidada. Assim, estabelece-se uma 

forma de negação polêmica pela nulidade do operador argumentativo “mas”.  

A força semântico-enunciativo-discursiva constituída no processo sequencial é mais 

intensa que a semanticidade argumentativa de adversidade do operador de oposição ou 

adversidade que o enunciador tenta estabelecer. 

Mesmo que o enunciador constitua sob a forma de negação o enunciado (b)- não 

discrimino, não sou preconceituoso –  e, mesmo que se possa atribuir outras vozes que 

dizem que ele discrimina e que ele é preconceituoso, é o próprio processo enunciativo-

discursivo constituído por ele na série (a) - Gostaria somente de dizer que sessão como 

esta, apenas, tenta glorificar o homossexualismo, que é a inversão das coisas, e tenta 

normalizar uma anomalia. Mais do que isso, acho que estamos afrontando a família 

brasileira - que refuta e invalida a introdução argumentativa da série (b) - Não discrimino, 

não sou preconceituoso. 

Assim, o operador “mas” é esvaziado em sua semanticidade original e, ao mesmo 

tempo, ele se constitui por um aspecto de nulidade enunciativo-argumentativo-discursiva. 

O resultado é uma espécie de negação polêmica estabelecida pelo operador que, em vez de 

contrapor os argumentos, estabelece uma nulidade entre eles. 

O mesmo acontece com as séries (A, B e C) seguintes da sequência proferida em 26 

de abril de 2012 no Senado: 

 

(A) O PLC 122 fere o princípio da liberdade de expressão e cria uma casta privilegiada, 

criando privilégios para os homossexuais, de forma inconstitucional. Somos contrários a 

qualquer tipo de violência, seja contra a criança, contra a mulher, contra o idoso ou contra o 

homossexual. Mas não podemos legislar com base na opção sexual da pessoa. [...] (b) É 

importante destacar que não temos nada contra o cidadão homossexual, (c) mas, sim, 

contra o incentivo à prática do homossexualismo. (CONGRESSO NACIONAL, 2012, 

grifos nossos). 

 

As séries enunciativo-discursivas (B) - É importante destacar que não temos nada 

contra o cidadão homossexual - e a (C) - mas, sim, contra o incentivo à prática do 

homossexualismo - são nulas em termos argumentativos.  

O operador novamente traz em sua semanticidade a nulidade argumentativa 

adversativa, pois, basta-nos uma leitura mais atenta à série (A) da sequência na qual há 

expressões preconceituosas e discriminatórias tais como - casta privilegiada, criando 

privilégios para os homossexuais, de forma inconstitucional, não podemos legislar 
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com base na opção sexual da pessoa – para desconstruirmos os argumentos pseudo-

adversativos do enunciador nas séries (B) e (C). 

Esse tipo de negação por meio desse operador foi muito frequente.  

Outro exemplo do operador adversativo nulo encontramos nas séries (B) e (C) da 

sequência de 17 de junho de 2004 proferida na Câmara dos Deputados na sessão nº 

128.1.52.O: 

 

(A) Estou apresentando um requerimento de informações para que o Ministério da Saúde 

nos diga quanto gastou com a promoção desse evento. Aproveito para chamar a atenção da 

Casa para o sistema de cotas em universidades que se pretende aprovar para os negros. Sou 

descendente de negros, Sr. Presidente. Corre nas minhas veias sangue de negro. Mas acho 

isso outro absurdo. (B) Daqui a pouco, bissexuais, lésbicas e gays também vão querer 

cotas. Se cruzarmos os braços, a sociedade brasileira irá de mal a pior. Não acredito 

que o Brasil, um país cristão, ajoelhe-se diante dessa aberração. Por isso quero 

conclamar meus pares para abrir os olhos. Não podemos nos omitir nem nos acomodar 

diante dessa situação. (C) Não sou preconceituoso, essa não é uma questão de 

preconceito, (D) mas de formação, de ética e de princípios. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2004, grifos nossos). 

 

As séries (c) - não sou preconceituoso, essa não é uma questão de preconceito -  

e (d) - mas de formação, de ética e de princípios - constituem o ponto máximo desse tipo 

de negação polêmica, porque o operador torna-se tão vazio em sua semanticidade 

adversativa, que não há a possibilidade de ele exercer sua função precípua de operador na 

série (d) - mas de formação, de ética e de princípios.  

Porque a série (a) - Aproveito para chamar a atenção da Casa para o sistema de 

cotas em universidades que se pretende aprovar para os negros. Sou descendente de 

negros, Sr. Presidente. Corre nas minhas veias sangue de negro. Mas acho isso outro 

absurdo -  constitui uma força enunciativo-discursiva tão intensa que as séries (c) e (d) são 

desconstituídas em seus valores de uma possibilidade de contrapor as ideias entre elas. 

Até esse momento, o sentido constituído nesses enunciados por intermédio do 

“mas” é de um operador argumentativo tautologizante. Uma espécie de “mas” tautológico 

que não estabelece nada de oposto ao que está sendo argumentado.  

Na realidade, o enunciador com esse tipo de construção enunciativo-discursiva 

reafirma o que está tentando negar. Como nas séries (A), (B) e (C) da sequência de 25 de 

maio de 2007 enunciada na Câmara dos Deputados na sessão nº 122.1.53.O: 
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Há pouco tempo, uma juíza autorizou a adoção de uma menina por dois homens. Ora, 

precisamos rever essa situação. Imaginem os conflitos de uma criança como essa ao olhar 

para dois homens barbados e não saber quem é a mãe! 

Então, esse assunto tem de ser amplamente debatido. (A) Não há homofobia. (B) Amamos 

os homossexuais, (C) mas não amamos o homossexualismo. Temos o direito de 

divergir. (CONGRESSO NACIONAL, 2007, grifos nossos). 

 

Os argumentos em (A) - Não há homofobia – em (B) Amamos os homossexuais - não 

se sustentam por intermédio de uma negação e de uma afirmação, porque é inegável o 

esvaziamento da semanticidade, pelas séries anteriores (A) e (B), original do operador 

“mas” na série (C) - mas não amamos o homossexualismo. Ele constitui uma tautologia 

enunciativo-discursiva que desmonta todo o restante de uma possibilidade argumentativa 

de negar o que é obvio enunciativo-discursivamente: há homofobia e não há amor aos 

homossexuais.  

A sequência seguinte de 11 de junho de 2002 da Câmara dos Deputados, sessão nº 

127.4.51.O, constrói a negação a desdobrando em dois argumentos introduzidos pelos 

operadores, “no entanto” – na série (B) e “mas” na série (C):  

 

(A) Podemos até discutir o assunto no campo das ideias, mas nunca julgar alguém por isso. 

Toda forma de discriminação é prejudicial à sociedade. A opção sexual é direito do 

indivíduo. A ele cabe decidir se quer ser bissexual, transexual, travesti ou lésbica.  

(B) No entanto, na condição de cidadão brasileiro, não admito que o Governo Federal 

gaste o dinheiro de impostos pagos pelo cidadão para fazer apologia do 

homossexualismo na televisão. (C) No Brasil, há muitos homossexuais, assim como em 

outros países, mas não somos uma nação de homossexuais. (CONGRESSO NACIONAL, 

2002, grifos nossos). 

 

Os dois argumentos introduzidos pelos operadores, “no entanto” – na série (B) - No 

entanto, na condição de cidadão brasileiro, não admito que o Governo Federal gaste o 

dinheiro de impostos pagos pelo cidadão para fazer apologia do homossexualismo na 

televisão - e “mas”- na série (c) - No Brasil, há muitos homossexuais, assim como em outros 

países, mas não somos uma nação de homossexuais – conseguem manter nesta sequência a 

semanticidade original de operadores adversativos.  

Entretanto, o mais importante é que as séries (B) e (C) desconstituem totalmente a 

argumentação inicial do enunciador na série (A) - Podemos até discutir o assunto no 

campo das ideias, mas nunca julgar alguém por isso. Toda forma de discriminação é 

prejudicial à sociedade. A opção sexual é direito do indivíduo. A ele cabe decidir se 

quer ser bissexual, transexual, travesti ou lésbica - na qual ele demonstra a sobriedade 
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esperada da posição sujeito que ocupa e da qual fala que, logo adiante é negada pelo 

próprio enunciador. 

A nulidade e o esvaziamento da semanticidade original do operador “mas”, volta a 

ocorrer na sequência de 26 de maio de 2011 da Câmara dos Deputados, sessão nº 

129.2.54.O:  

 

Desde que começamos esta luta aqui na Casa, (A) dissemos sempre que amamos as 

pessoas que têm outra opção sexual, (B) mas que não concordamos com a prática. (C) 

Não concordamos, principalmente, com o uso indevido do dinheiro público para a promoção 

de prática sexual diferente daquela praticada pela maioria da população. Algumas pessoas, e 

até mesmo colegas Deputados, disseram que isso era discriminação. (D) Não, não é 

discriminação, amamos o homossexual, (E) mas não amamos a prática do 

homossexualismo. (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

Os operadores argumentativos das séries (A-B) e (D-E) novamente são esvaziados 

do ponto de vista da adversidade ou da oposição. Eles não conseguem sustentar a 

argumentação de negação do enunciador, pois ele mesmo as desconstitui por intermédio da 

série (C) - Não concordamos, principalmente, com o uso indevido do dinheiro público 

para a promoção de prática sexual diferente daquela praticada pela maioria da 

população. 

O que podemos afirmar desse tipo de constituição enunciativo-discursiva de 

negação polêmica possibilitada pelo operador argumentativo “mas” é que ela foi umas das 

tentativas de desconstruir o sujeito homofóbico da FD-C, a formação contrária à aprovação 

da proposição 122, sendo ele, esse sujeito, uma construção da própria formação discursiva 

em questão:  

 

Não somos homofóbicos, porque não admitimos absolutamente aversão aos 

homossexuais. Mas também não somos homofílicos82, porque não fazemos apologia ou 

idolatria aos homossexuais. Não aceitaremos absolutamente qualquer ditadura, não 

aceitaremos que nos venham impor ideologia. (CONGRESSO NACIONAL, 2007, grifos 

nossos). 

 

Não sou homofóbico, como estão dizendo. Sou contra qualquer ato de violência física e 

psicológica dirigido aos homossexuais, mas não aceito a prática do homossexualismo. 

(CONGRESSO NACIONAL, 2010, grifos nossos). 

 

Outro tipo de negação polêmica foi constituída por meio das designações 

tolerância e intolerância. Aqui cabe uma observação, a noção de intolerância obteve 

                                                 
82 A escrita é original do pronunciamento analisado. “Homofílico: que apresenta homofilia, atração entre 

pessoas do mesmo sexo”. (DICIONÁRIO PRIBERAM). 
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trinta e nove entradas. Ela foi muito corrente na FD-F83, formação favorável à aprovação 

do 122/06.  

Isso porque a ideia de intolerância fazia parte das constituições enunciativo-

discursivas do próprio projeto de lei 122 e da formação discursiva favorável a ele. Ela, a 

intolerância, era sempre associada à noção de práticas discriminatórias e preconceituosas e 

aos discursos que dialogavam com os direitos humanos, com os de cidadania e com os de 

políticas públicas afirmativas e inclusivas para as pessoas LGBTIs.  

Todavia, não estamos afirmando que a designação intolerância era somente 

discursivizada e tematizada pela FD-F, mas que foi mais usual nessa formação.  

As vezes em que ela emergiu na formação contrária a aprovação do 122/06 foram 

com objetivo oposto aos da FD-F. O conceito de intolerância começa a se constituir na FD-

C, a contrária, aproximadamente, depois do ano de 2009, como um mecanismo 

enunciativo-discursivo de barrar a proposição no Senado.  

Os enunciadores da FD-C, começam a alegar que o texto do PL deveria tratar de 

intolerâncias, de forma geral e, não de homofobia. É sob esse prisma, de esvaziamento de 

sentido da ideia de homofobia, que a intolerância começa a ser discursivizada e tematizada 

na FD-C. 

Opostamente à formação discursiva favorável ao projeto, os enunciadores da 

formação contrária começam a falar em tolerância. Mais uma vez, há uma mudança de 

foco e de objeto discursivo, muito sub-repticiamente, da ideia de intolerância para a de 

seres tolerantes. É o que se observa na sequência enunciativo-discursiva de 2011 proferida 

na Audiência Pública da Comissão permanente de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa: 

 

Agora, Senador Paim, eu queria dizer aqui o seguinte a todos os membros da 

comunidade que defendem a aprovação do PL nº 122: existe no meu gabinete, e 

trabalha comigo há dez anos, uma pessoa que é homossexual e eu a respeito. Eu 

gostaria, inclusive, que ele pudesse dar um depoimento público, mas acho que não faria 

isso por constrangimento, mas reitero meu respeito por ele. Na minha família também 

há, e não há nenhuma discriminação [...]. (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos 

nossos). 

 

                                                 
83 Nosso intuito não é o de analisar os enunciados de ambas as formações, a favorável ao PL e a contrária a 

ele, e nem tampouco de opô-las neste estudo, como discutido no referencial metodológico. Por questões de 

cunho analítico-metodológico nos fixaremos, na maior parte da pesquisa, nos enunciados dos 

pronunciamentos políticos contrários à aprovação da proposição 122/06 (cf. capítulo 4, seção 4.2). 
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Se com a noção de intolerância o foco, em tese, seria a criminalização do ato de 

discriminar alguém em razão da orientação sexual, de gênero ou de identidade de gênero, 

com a ideia de tolerância o que passa a ser focalizado é, novamente, a homofobia e o 

sujeito homofóbico da FD-C. É o que se evidencia na série enunciativa da sequência de 21 

de novembro de 2013 enunciada no Senado Federal: 

 

O que não vamos construir é um texto que cria uma casta especial no País! Que tenha leis 

especiais para tratar com eles! A lei tem que ser de todos! A lei que vale para o negro, que 

vale para o portador de deficiência, que vale para o branco, para o rico, para o preto, que vale 

para qualquer um tem que valer para o homossexual! Então, nós temos que tratar de 

tolerância, agora, homofobia, não! Nós não podemos... Essa palavra está banalizada e 

não é tipificada no Código de Processo Penal. O que é homofobia? Diga para mim. 

Quem é homofóbico? Porque eu leio a Bíblia e a Bíblia diz que o homossexualismo é 

pecado, aí eu sou homofóbico? Porque eu não aceito o comportamento – isso é 

comportamental, na minha visão –, eu sou homofóbico? Isso é uma brincadeira! Isso é 

uma brincadeira! (CONGRESSO NACIONAL, 2013, grifos nossos). 

 

O resultado desse movimento é a constituição do ser tolerante para com os 

“diferentes e as diferenças” e, ainda, a desconstituição desse ser homofóbico da FD-C. Por 

isso, constituições enunciativas que têm o “tom” de tolerância, de aceitação do 

homossexual, de “amor” ao homossexual – mas não “à prática dele”, foram bem 

produtivas para esse tipo de negação.  

Consideramos esses tipos de constituições enunciativo-discursivas uma espécie de 

negação polêmica, pois emergiram sob uma suposta tolerância ao homossexual, ou seja, 

aos e às LGBTIs: 

 

Defendo os direitos da família e o direito da livre expressão não por desamor aos 

homossexuais. Pelo contrário, amo o homossexual, mas não amo o 

homossexualismo. (CONGRESSO NACIONAL, 2007, grifos nossos). 

 

Assim, seguindo o ensinamento do nosso Mestre, Nosso Senhor Jesus Cristo, devemos amar 

todos, mas jamais amar o pecado. (CONGRESSO NACIONAL, 2007, grifos nossos). 

 

Essa mudança de foco não é irrisória, ao contrário, é muito importante, porque ela 

possibilita a perpetuação da segregação tanto enunciativo-discursiva das pessoas LGBTIs 

quanto jurídico-político-religioso-social delas. Do mesmo modo, permite a manutenção de 

diversas ordens dominantes tanto enunciativo-discursivas quanto as jurídico-político-

sociais. 

Por essa perspectiva – da tolerância e do ser tolerante para com os LGBTIs - não há 

a intolerância assim como não há a homofobia, não há a discriminação e não há o 
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preconceito. Há os seres tolerantes que benevolamente convivem com as “diferenças e os 

diferentes” deles. Como nas séries em negrito da sequência de 29 de novembro de 2011 

proferida na Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa: 

 

Então, nós precisamos tratar de intolerância. Por que é que vou ser intolerante com um 

homossexual? O meu Partido tem um travesti chamado Moa. O Moa é Presidente da 

Câmara de Nova Venécia. Foi Presidente por dois mandatos. É o político mais 

respeitado do Município. É travesti, se veste como mulher. Quem olha de longe pensa 

que é uma mulher. É do meu Partido. Fez uma campanha para Deputado Estadual com uma 

foto abraçado comigo. Colocou os outdoors abraçado comigo. Teve um monte de crente que 

deixou de votar em mim. [...]. A campanha toda foi abraçado comigo. A foto era comigo. 

Teve um encontro do Partido agora. Ele tirou uma foto comigo, me abraçou, e colocaram no 

jornal, eu com a cabeça no ombro de Moa. Colocaram em baixo “encosta sua cabecinha no 

meu ombro e chora”. Eu poderia não querer tirar foto nenhuma. Não precisa ser 

intolerante com as pessoas. Por que o Moa não me recrimina, não rejeita as minhas 

posições? Porque sabe respeitar o contrário. Está dentro do meu Partido, e o Presidente 

do Partido sou eu. Por que é que eu não armei nada para colocar Moa para fora? O 

meu Partido está cheio de homossexuais. Nós precisamos respeitar. Eu posso não 

aceitar, mas respeito. Não posso ser intolerante com eles. Então, não dá para me 

chamarem de homofóbico. Nem cola! (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

O resultado de discursos como esse é a produção de mais práticas discriminatórias e 

preconceituosas, constituídas de maneira inconsciente ou não, que somente podem ser 

pensadas e analisadas evidenciando/expondo os sistemas normativos e hierarquizantes das 

sexualidades.  

São esses discursos que instituem e que organizam as práticas sociais em uma 

ordem binária, lógica e natural, balizada pelas diferenças sexuais entre os dois sexos. Nessa 

lógica excludente, o masculino tem a primazia sobre o feminino e a heterossexualidade 

sobre a homossexualidade ou, sobre todas as outras formas de sexualidades. 

Borrillo (2010, p.34) associa a homofobia ao heterossexismo – crença em uma 

supremacia heterossexual – já que, o “heterossexismo é para a homofobia aquilo que o 

sexismo é para a misoginia, apesar de esses serem distintos, um não pode ser concebido 

sem o outro”.  

Assim, é que sequências como esta, em 29 de novembro de 2011 constituída na 

Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa, foram proferidas 

naturalmente e naturalizadas na ordem discursiva no Congresso: 

 

Temos tantos problemas, por que, agora, através de um projeto como esse, criar uma 

nova raça, vamos dizer assim, diferente da da gente? Nós mulheres, lutamos pelos nossos 

direitos até hoje, e o homem já tem os seus direitos! O homossexualismo é uma opção. Se 

eu quisesse ser homossexual eu teria optado para ser. Então, eu creio. Assim, eu não 
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sou homofóbica, eu tenho um carinho muito grande. Meus amigos homossexuais têm 

vários e me respeitam. Eu tenho os meus amigos, e quando querem conselhos, me 

procuram, me ligam, me pedem conselhos. Você sabe o que um amigo meu, 

cabeleireiro, falou pra mim? “Puxa vida [...], você tem de lutar lá contra esse projeto do 

casamento gay, porque agora a gente não pode nem ter aí mais ninguém, porque a gente tem 

de pagar pensão. Eu vou falir. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso”. Foi o que o 

meu amigo falou.  Entendeu? “Vocês estão criando problemas pra gente”. Foi isso que ele 

falou. “Se quiser, eu boto lá no seu Facebook, eu falo mesmo, e falo com todos os meus 

amigos aqui”. E queriam fazer uma reunião para que eu marchasse contra isso com 

eles. Eu falei: “Para mim, não vai pegar bem eu marchar com vocês, mas tudo bem. Eu 

deixo a minha contribuição” [...]. Quero dizer para vocês que eu amo os meus irmãos 

que são homossexuais, não tenho nenhum problema com eles, mas acho que quererem 

uma lei que ultrapasse os direitos de nós, mulheres, já é demais. Muito obrigada.  
(CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

Então, há de se descontruir essa noção de tolerância na ordem enunciativo-

discursiva, pois ela é um dos mecanismos dos dispositivos de poder que estabelecem os 

saberes e as verdades e, com isso, as práticas.  

Logo, constituir a ideia de seres tolerantes e de tolerância na sociedade é 

proporcionar a naturalização de práticas discursivas e não discursivas que objetivam a 

desconstrução de outros domínios discursivos extremamente importantes, como por 

exemplo, a violência contra as pessoas em situação de vulnerabilidade, no caso, as pessoas 

LGBTIs.  

Por isso, desconstituir a noção de tolerar é fundamental, pois estamos 

desconstruindo discursos dominantes, de saberes, de verdades, em que a importância, a 

centralidade e a significância enunciativo-discursiva do objeto discursivo transmuta para o 

enunciador deles. Ou seja, da intolerância que tem como objeto a violência contra as 

pessoas LGBTIs para o ser tolerante que até “tem amigos homossexuais”, que até 

“emprega homossexuais”, que até “tem homossexuais em seus partidos e gabinetes” e que, 

enfim, até “ama os irmãos homossexuais”. 

Enquanto a noção de intolerância toma como domínio discursivo as pessoas em 

situação de vulnerabilidade, a de tolerância o sabota e o camufla enunciativo-

discursivamente, pois transmuta a perspectiva de constituição do objeto, mudando o foco a 

ser observado. 

Tolerar o gay, a bicha, a sapata, a trava, o preto, o favelado, o mendingo, o doido, o 

velho, o deficiente, a prostituta, enfim, todos os outros infames da sociedade, no sentido 

constituído por Foucault (2003) (cf. capítulo 2, seção 2.5.3),  as ditas minorias, é um dos 

mecanismos das correlações de força para manter o status quo delas, a ordem dominante.  
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É esse enunciador que se institui e se presentifica nesses discursos de tolerância. É 

ele que detém o poder dessa ordem discursiva. Então, que nós possamos destituí-lo dela. 

Que se constitua outras formas enunciativo-discursivas para que essa, a de tolerância, seja 

completamente, como diria Foucault (2016) curto-circuitada da ordem do discurso. Por 

isso, curto-circuitar sequências como estas, a de 29 de novembro de 2011 na Audiência 

Pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos ou a de 25 de maio de 2007 

proferida na Câmara dos Deputados, é fundamental: 

 

Nós precisamos ter tolerância com as pessoas. É preciso ser tolerante com o 

homossexual. A minha filha casou agora, a minha filha mais nova. Tinham cinco 

homossexuais arrumando a minha filha. Eu cheguei com o cabelo meio desarrumado, 

vieram os cinco e arrumaram o meu cabelo. Eu poderia não deixar. Por que não 

deixar? São profissionais. Sabem fazer bem feito. Estavam trabalhando. Eu os respeito. 

Então, nós precisamos tratar de tolerância. Por que é que vou ser intolerante com um 

homossexual? (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

Não temos ódio do homossexual. Ao contrário, tenho um carinho especial por muitos 

amigos meus que são homossexuais. Porém, amar o homossexual não significa amar o 

homossexualismo. Eu posso discordar, mas tenho de conviver com eles, porque aquilo 

que nós chamamos de direitos humanos e de livre arbítrio existe também na Bíblia. A pessoa 

vive a vida que quer. As pessoas que vivem a liberdade têm de saber que a liberdade também 

é partilhada com a responsabilidade. Cada um paga pelos atos que pratica e tem de saber 

que, perante Deus, a lei não muda. (CONGRESSO NACIONAL, 2007, grifos nossos) 

 

Borrillo (2010, p. 73) classifica a tolerância como homofobia liberal. Ela é ligada às 

dicotomias privado/público, interior/exterior, vida privada/vida pública. É reconhecida por 

liberal, pois garante o “respeito à intimidade”, desde que seja, literalmente, na intimidade. 

Nessa visão a homossexualidade deve ser experenciada nos limites do privado, encerradas 

dentro de casa. É o que ocorre na sequência do Senado em 11 de abril de 2012: 

 

Se há uma pessoa aqui que nunca discriminou, e peço a Deus todos os dias para preservar 

minha humildade, porque sou contra qualquer tipo de discriminação. Eu radicalizo, eu não 

aceito. Se vocês forem à minha casa, vão ver que [...] eu tenho na minha casa uma 

pessoa que me ajuda muito. Quando eu nem era parlamentar, essa pessoa já 

frequentava minha casa, hoje frequenta muito mais e é uma pessoa que me ajuda. Ele é 

homossexual, ajuda-me muito, e tenho um carinho muito grande por ele. Não aceito 

qualquer tipo de discriminação. (CONGRESSO NACIONAL, 2012, grifos nossos). 

 

Dessa maneira, políticas públicas são “aceitáveis”, mas não o reconhecimento de 

direitos igualitários. É o que temos tentado mostrar nesta pesquisa. As 

pseudoaceitabilidades, as condicionalidades e as tolerabilidades com as pessoas LGBTIs e 
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os direitos que elas poderiam ou deveriam ter acesso estão presentes nos enunciados dos 

pronunciamentos políticos desde o início da tramitação do PLC. Como nesta sequência de 

10 de julho de 2003 da Câmara dos Deputados, sessão nº 011.1.52.E:  

 

Os homossexuais, na verdade, são bem aceitos pela nossa sociedade, liberal e tolerante. 

O conflito gerado pelos homossexuais decorre de trejeitos excessivos, de 

comportamento inconveniente e de sentirem merecedores de tratamento legal 

exclusivo. A violência contra os homossexuais, tida como um dos pilares de sua luta, 

não justifica. Pois toda a sociedade brasileira vive sobre constante agressão marginal. 

Não podemos transigir do dever sagrado de garantir os direitos fundamentais da 

pessoa humana, entre os quais a liberdade de expressão da maioria. Pois o direito dos 

homossexuais não pode transpor o limiar constitucional estabelecido a todos. 

Muito obrigado. (CONGRESSO NACIONAL, 2003, grifos nossos). 

 

Foram essas transversalidades enunciativo-discursivas que discursivizaram e 

tematizaram os enunciados nos pronunciamentos durante a tramitação do 122/06.  

Na lógica enunciativo-discursiva dominante no Congresso, a tolerância, o carinho, 

o amor, o respeito, a admiração, a amizade e todas essas outras benesses parlamentares 

concedidas ao homossexual vão até antes de virarmos a página da história para a dos 

direitos, materiais e imateriais, deles. Ela, ao tentar ser virada, acabam-se a tolerância, o 

carinho, o amor, a amizade e etc‥ 

Finalizando, outro tipo de negação polêmica do Projeto de Lei 122/06 constituída 

nos enunciados foi por meio dos indefinidos – todo - toda - todos - todas, que obtiveram 

quatrocentas e trinta e uma entradas, sendo inúmeras as possibilidades de construções 

enunciativo-discursivas. 

No entanto, as mais interessantes foram as que mediante uma generalização 

constituíram a noção de negação da proposição por um tipo de inclusão polêmica.  

A maneira mais comum de se constituir a rejeição à proposição 122/06 foi a de 

incluí-la, quase que cristalizadamente na FD-C, em uma afirmação totalizante de que ela 

não era aceita pela maioria da sociedade. 

Esse método foi extremamente desenvolvido na formação contrária ao PLC. 

Poderia ser afirmado que esse aspecto, de englobar as vozes em um todo, seria próprio da 

função sujeito ocupada por um parlamentar no cenário político, visto ser ele eleito por uma 

maioria, logo, ele falaria em nome da população. 

No entanto, a possibilidade de falar em nome de uma suposta totalidade não se 

sustenta nos argumentos dos enunciados, mas foi bastante útil ao objetivo de desqualificar 

por meio de uma negação, uma não aceitação, uma rejeição de toda a sociedade ao projeto. 
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Desse modo, é que sequências como estas, a de 09 de setembro de 2004 enunciada na 

Câmara dos Deputados, encapsulavam em uma pseudototalidade o pensamento nacional: 

 

Minha preocupação, que é de todas famílias cristãs em solo pátrio, é de muito tempo. 

Estive várias vezes nesta tribuna para alertar nosso povo e os colegas Parlamentares sobre 

esse movimento que, a bem da verdade, nasceu no estrangeiro e rapidamente se espalhou 

pelo mundo, levando apreensão para todas as pessoas moralmente equilibradas e 

conscientes de como criar seus filhos e manter suas famílias na paz, no amor, na harmonia e 

na dignidade. (CONGRESSO NACIONAL, 2004, grifos nossos). 

 

Aceitarmos isso é o mesmo que acendermos o estopim de uma bomba sem a mínima idéia de 

seu potencial destruidor e do momento de sua explosão. Não nos é permitido, principalmente 

a nós que recebemos do povo o direito de representá-lo e de traçar os caminhos que todos 

seguiremos, obrigar goela abaixo da sociedade o que ela toda rejeita e definitivamente 

não aceita. Não podemos empurrar nossos filhos a um modismo vil ou à aceitação de 

comportamentos imorais, pervertidos e vulgares, como se estes fossem socialmente 

normais. (CONGRESSO NACIONAL, 2007, grifos nossos). 

 

Assim, não é mais o enunciador dos pronunciamentos políticos que o nega e o 

rejeita, nem tampouco a maioria, mas sim a soma total de brasileiros que engrossam e 

endossam essa negação, toda a sociedade.  

Essa pseudototalidade de negação do projeto e de rejeição a ela pode ser 

desconstruída por pesquisas realizadas naquela em 2009, em que o 122/06 se fosse votado 

àquela época, teria a aprovação de parte da sociedade.  

Ou seja, pela pesquisa comprovou-se que o projeto não era rejeitado “por toda a 

sociedade” como alegavam os enunciadores da FD-C, contrários ao 122/06: 
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Figura 35: Pesquisa do DataSenado em 2008 relativo ao Projeto de Lei 122/06 

Fonte: DataSenado, 2008 

 

Referente à primeira pergunta: 69% dos entrevistados disseram saber da tramitação 

do texto no Congresso, 30% responderam que desconheciam e 1% não soube responder ou 

não opinou. Quanto a segunda: 70% dos entrevistados concordaram com a criminalização 

por discriminação contra os/as homossexuais, 26% foram contra a aprovação do PL e 4% 

não opinaram ou não souberam responder. 

Outro resultado bem significativo foi quanto à religião dos participantes, já que 

uma parcela significativa dos argumentos nos pronunciamentos contra a aprovação do 

texto era constituída por argumentos de cunho religioso. Segue o resultado da pesquisa: 
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Figura 36: Gráfico que demonstra a religião dos participantes e índice de aprovação do PLC 122/06. 

Fonte: DataSenado, 2008 

 

 

A pesquisa foi realizada por telefone e ouviu 1.120 pessoas, maiores de dezesseis 

anos, com acesso à telefonia fixa e residentes no Brasil. Os resultados demonstraram na 

época que 70% dos brasileiros eram a favor do projeto que tornava crime a discriminação e 

o preconceito. 

Como já dito, não aprovar a proposição - ou qualquer outra em que se preconize 

uma agenda positiva para as pessoas LGBTIs – tem a ver com a manutenção da ordem 

dominante na nossa sociedade em que uma minoria – sob o simulacro de voz da nação e o 

encapsulamento de uma pseudototalidade de pensamento - decide o direito, material e 

imaterial, da maioria dos cidadãos e cidadãs do Brasil.  

Os resultados aos quais chegamos a respeito das negações polêmicas foi bastante 

satisfatório para esta pesquisa. Comprova-se que há inúmeras possibilidades enunciativo-

discursivas de se desconstituir discursos já constituídos ou em constituição os negando, 

como por exemplo: o sujeito homofóbico, a ideia de homofobia, a de discriminação, a de 

preconceito.  

E, em sentido oposto, mas não excludente, outras duas possibilidades de negação 

foram comprovadas: a) por intermédio de afirmações polêmicas, como por exemplo o 

encapsulamento de uma pseudototalidade de pensamentos que negam ou rejeitam 
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determinadas situações, ou seja, a negação sob inclusão polêmica; b) e pela transmutação 

da ideia de intolerância para a de tolerância que transpôs a importância, a centralidade e a 

significância enunciativo-discursiva do objeto discursivo para o “discursivizador” dele. 

A subseção seguinte discute as discursivizações e tematizações que 

conceitualizaram a designação homossexual. 

 

6.4.6  As conceitualizações sobre o homossexual 

 

Foucault (2012b) diz que o homossexual e, consequentemente, a 

homossexualidade, são invenções que foram constituídas no final do século XIX e, no 

mesmo sentido, afirmam Fry (1982), Foucault (2012c, 2012d, 2014), Borrillo (2010) e 

Rago (2016). 

Para Foucault (2012b), foi nesse século que nasceu a “espécie” homossexual e a 

homossexualidade tornou-se domínio discursivo, sendo instituída como objeto de saber das 

práticas médicas em ascensão daquele momento. Práticas que tinham em suas essências as 

teorias biodeterministas, tais como a eugenia, a degenerescência e a hereditariedade. 

E é dessa personagem (FOUCAULT, 2012b) e das mecânicas do poder que 

continuam a constituí-la, persegui-la, suprimi-la, analisá-la, classificá-la, que trataremos 

nesta subseção.   

Até este momento, estamos descrevendo e demonstrando como os direitos das 

pessoas LGBTIs vêm sendo discursivizados e tematizados nos enunciados dos 

pronunciamentos do PLC 122/06.  

Passamos agora a delinear outro nível desses direitos: o imaterial, aquele que está 

além da materialidade jurídico-político-religioso-social. Que está no direito ao corpo, no 

direito à sexualidade, no direito à dignidade, no direito ao prazer, no direito ao sexo, no 

direito à significância e na presentificação da essência do eu. 

Assim, nos pronunciamentos acompanhamos a constituição e a reconstituição de 

um domínio discursivo que está muito distante dos debates e embates entre as formações 

discursivas sobre o 122/06: o domínio do corpo – que vai desde os aspectos físicos e 

psíquicos à questão da dignidade da pessoa humana -  e o da sexualidade das pessoas 

LGBTIs.  

Uma das estratégias para se discursivizar e tematizar o homossexual nos 

enunciados foi a comparação, que tanto poderia ser para desqualificá-lo quanto para negar 
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a validação do projeto 122/06. Como por exemplo na sequência de 09 de maio de 2007 no 

Senado: 

 

A Constituição brasileira diz que não podemos discriminar alguém, pois é crime, por raça, 

cor, etnia e sexo. Está tudo normal. É verdade. O homem é aquilo que ele escolhe ser. A vida 

é do homem e o seu futuro é sua decisão. Então, você é o que você decide ser, mas sabe que 

um dia terá de prestar contas. Esse projeto de lei define, criminaliza e apena [...]. Existe pena 

para quem faz discriminação à opção sexual. Não seria a pedofilia uma opção sexual? A 

bestialidade, a necrofilia não o seriam? Na hora em que aprovarmos isso [...] estaremos 

legalizando a pedofilia. Há muita coisa sutil nesse texto [...] esse projeto diz que você 

não pode emitir seu pensamento ou algum tipo de crítica à prática homossexual. Você é 

obrigado a engoli-la como verdade, a entendê-la como verdade [...]. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2007, grifos nossos).  

 

Enunciar que a homossexualidade é uma opção foi muito corrente nos 

pronunciamentos da FD-C que tentavam negar o projeto embasados por esse argumento. 

Por isso, não haveria a necessidade de se criminalizar a discriminação por orientação 

sexual, gênero e identidade de gênero.  

No entanto, esses enunciados não só argumentam como também instituem 

comparações entre a homossexualidade ou o homossexual a atitudes ou situações 

aviltantes. Isso ocorreu inúmeras vezes e, muitas dessas, com enunciados que iam 

constituindo uma forma de derivação enunciativo-discursiva desqualificadora como nas 

séries (A), (B) e (C) da sequência enunciativo-discursiva de 12 de novembro de 2009 

proferida no Senado Federal: 

Esse projeto, por seus erros, é eivado de inconstitucionalidade! [...] (A) Ele legalizará o 

sadomasoquismo? A bestialidade? Porque, se um indivíduo diz que a sua opção sexual 

é levar um animal para dentro de casa, o Ibama só apreende animal silvestre e aves 

raras. Qualquer outro animal pode ser levado para dentro de casa. Existe a necrofilia. O 

sujeito quer viver com um defunto. É a opção sexual dele. Ora, você tem de aceitar, senão 

você é criminoso. O juiz vai decidir como, Sr. Presidente? (B)  Não estou falando das 

pessoas. Eu quero discutir um Projeto de Lei, nº 122, eivado de inconstitucionalidade; 

122, eivado de sutileza, Sr. Presidente, que traz prejuízo à sociedade. (C) Eu não estou 

discutindo nem homossexualismo, nem discriminação, até porque homossexualismo é 

problema do homossexual. (D) A discriminação é nefasta, nojenta e criminosa. 

(CONGRESSO NACIONAL, 2009, grifos nossos). 

 

Como já discutido na subseção 6.4.4 sobre as formas de negação polêmica nos 

enunciados, na sequência supramencionada não há como os argumentos das séries (B) -  

Não estou falando das pessoas. Eu quero discutir um Projeto de Lei, nº 122, eivado de 

inconstitucionalidade; 122, eivado de sutileza, Sr. Presidente, que traz prejuízo à 

sociedade - e (C) - Eu não estou discutindo nem homossexualismo, nem discriminação, 
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até porque homossexualismo é problema do homossexual - serem sustentados pelo 

enunciador.  

Porque, por mais que tente negar, ele está falando de pessoas e está discutindo a 

homossexualidade, ambas em comparação com as designações encontradas na série (A) -

sadomasoquismo, bestialidade, necrofilia e opção sexual.  

Quanto à série (D) - A discriminação é nefasta, nojenta e criminosa -  ela se 

torna totalmente assemântica se relacionada às anteriores a (A), a (B) e a (C). 

Comparar a homossexualidade à pedofilia foi um argumento natural e legítimo na 

FD-C e, consequentemente, na ordem discursiva do Congresso Nacional: 

 

Vale ressaltar, Sr. Presidente, as palavras proferidas pelo Dr. Paul Cameron, respeitado 

psicólogo norte-americano. Conforme foi publicado na revista Defesa da Fé, de maio de 

2000, literalmente afirmou: "O abuso sexual contra as crianças é um problema muito 

mais grave e elevado entre os homossexuais do que entre os heterossexuais. Cada 

pederasta homossexual violentou em média 150 meninos, enquanto cada pedófilo 

heterossexual violentou em média 20 meninas. (CONGRESSO NACIONAL, 2004, 

grifos nossos). 

 

Não somente à pedofilia, mas a qualquer outro referente que equiparasse o 

homossexual e a homossexualidade a eles. Como na série (A) da sequência de 09 de 

setembro de 2004 proferida na Câmara dos Deputados, sessão nº 185.2.52.O: 

 

(A) Reafirmo que daqui a pouco, pelo jeito que as coisas caminham, esse pretensioso 

homem sem fé dirá que a Teoria da Evolução está errada e que a última das espécies não é 

o homo sapiens, mas sim o homossexual. Um passo mais à frente e - acreditem, pois não 

estou exagerando - outros setores também reivindicarão novos gêneros, isto é, o gênero 

dos corruptos, dos estelionatários, dos pedófilos etc.; todos apresentando como 

justificativa o fato de serem "naturalmente" aceitos pela sociedade e, portanto, 

passíveis de legalização. (B) Sr. Presidente, meus nobres colegas, antes que os ventos da 

incompreensão assoprem sobre mim, quero deixar bem claro e dizer alto e bom som 

que minhas palavras são isentas de quaisquer conotações de preconceito ou de pura 

maledicência. Não são! Minha intenção é exclusivamente fomentar o debate com mais 

profundidade sobre determinados fatos. (CONGRESSO NACIONAL, 2004, grifos 

nossos). 

 

Além de “pedófilos”, os homossexuais ocupam o mesmo espaço jurídico-político-

social e, sem dúvida, moral de corruptos e estelionatários. Novamente, a série (B) - antes 

que os ventos da incompreensão assoprem sobre mim, quero deixar bem claro e dizer 

alto e bom som que minhas palavras são isentas de quaisquer conotações de 

preconceito ou de pura maledicência. Não são! Minha intenção é exclusivamente 
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fomentar o debate - não tem como ser sustentada semântico-argumentativamente, pois a 

anterior – a (A) – outros setores também reivindicarão novos gêneros, isto é, o gênero 

dos corruptos, dos estelionatários, dos pedófilos etc.; todos apresentando como 

justificativa o fato de serem "naturalmente" aceitos pela sociedade e, portanto, 

passíveis de legalização - a invalida em ambos os direcionamentos enunciativo-

discursivos. 

Comparar na FD-C é muito mais que negar, é, na realidade, demonstrar o quanto a 

ordem discursiva dominante no Congresso é preconceituosa e discriminatória não apenas 

contra as pessoas LGBTIs, mas contra todos aqueles os quais, para essa ordem, se 

enquadram nas ditas minorias. Como nas séries demarcadas em negrito na sequência 

enunciativo-discursiva de 25 de maio de 2011 no Senado Federal: 

 

Porque, veja bem, se você vira criminoso, e tenta embolar todo mundo no mesmo balaio, 

porque você discrimina o negro... Está certo. Está no estatuto do negro. Vai discriminar por 

quê? O idoso? Por quê? O portador de deficiência? Por que fazer isso? O índio? É crime 

mesmo. A Constituição já diz isso. Quando você coloca no balaio o homossexual, aí fica 

ruim, porque no País, então, ficou deste jeito: se você não for negro, se você não for 

portador de deficiência, se você não for índio, se você não for velho e não for 

homossexual, se você for hetero, você está lascado. Você está discriminado. Você não 

tem direito a nada. Aí vamos ter de fazer uma briga agora com os heteros para buscar os 

nossos direitos, coisa que não interessa a ninguém. (CONGRESSO NACIONAL, 2011, 

grifos nossos). 

 

 

Esse tipo de constituição na qual é perceptível todo um ranço, mesmo que 

inconsciente, das classes dominantes nos enunciados do 122/06. Essa forma de 

constituição nos deixa um tanto perplexidados diante de tamanha naturalidade e 

legitimidade que emergiram, circularam e fizeram circular no campo discursivo do 

Congresso e na sociedade, de maneira geral, por intermédio do mídium84 (cf. seção 6.1). O 

que pode ser comprovado pela sequência de 27 de novembro de 2013 enunciada no 

Senado: 

 

                                                 
84 Para Maingueneau (2004, 2008) o mídium não é um simples suporte e nem tampouco um acessório, ele é 

um importante elemento de difusão que faz com que os discursos circulem nos mais variados campos e 

espaços. Desse modo, os pronunciamentos são transmitidos por profusas mídias atinentes ao campo 

discursivo do Congresso Nacional: Internet, Televisão, Rádio (TV Senado, TV Câmara, Rádio Senado, Rádio 

Câmara, Senado Multimídia, Rede Legislativa de Rádio e TV). Inclui-se, de modo igual, o acesso ao Banco 

de Discursos do Congresso. Logo, esses abrangem muitas dimensões nos espaços sociais. Isso sem 

considerarmos que, na atualidade, outras formas de mídias estão presentes nos campos e espaços discursivos 

do Congresso, como, os dispositivos móveis que cada parlamentar, ou qualquer pessoa que esteja presente no 

Congresso, têm à disposição para registrarem os momentos de fala e, ainda, as fazerem circular. 
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Ninguém faz opção para ser idoso; ninguém faz opção para ser deficiente físico; ninguém faz 

opção para nascer índio; ninguém faz opção para ser negro; ninguém faz opção para ser 

branco. Você nasce. Agora, homossexualismo é opção. Não dá para misturar alhos com 

bugalhos. E me dizia o Senador [...], num ato de inteligência: [...] “se esse texto for 

aprovado, fica claro o seguinte: (A) se você não for negro, se você não for portador de 

deficiência, se você não for índio e não for homossexual, você for heterossexual, você 

está discriminado. Você virou a escória da sociedade, porque você não tem direito a 

nada, porque, daqui a pouco, nós vamos ter, também, o estatuto do homossexual”. (B) 

Daqui a pouco, nós vamos ter quota, também, para eles, nas escolas; e, daqui a pouco, 

também, nós vamos ter a demanda por espaço nos partidos políticos. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2013, grifos nossos). 

 

Como falado na subseção 5.2, a noção de continuum não tem a ver com a distância 

espaço-enunciativo-discursivo-temporal que algumas sequências até aqui analisadas 

trazem em si, mas sim com as correlações de força nas quais e por quais elas se 

constituem.  

Desse modo, uma sequência enunciativa como em (A) - se você não for negro, se 

você não for portador de deficiência, se você não for índio e não for homossexual, 

você for heterossexual, você está discriminado. Você virou a escória da sociedade, 

porque você não tem direito a nada, porque, daqui a pouco, nós vamos ter, também, o 

estatuto do homossexual – ou, ainda, em (b) - Daqui a pouco, nós vamos ter quota, 

também, para eles, nas escolas; e, daqui a pouco, também, nós vamos ter a demanda 

por espaço nos partidos políticos - , que é constituída por temas mais recentes, pode ser 

descrita por ele, pelo continuum.  

Ao assumirmos a perspectiva de continuum designativo, é possível analisarmos os 

enunciados descritos nas sequências (A) e (B) pela remanência85 enunciativo-discursiva 

que é imanente a eles. Essas séries e sequências pensadas a partir de toda a complexidade 

das correlações de força, de saberes e de verdades. 

Assim é que as séries apreendidas por essa ideia, evidenciadas por intermédio dos 

processos designativos em (A) e em (B) e, ainda, pela remanência enunciativo-discursiva 

delas, é que podemos concluir que há práticas discriminatórias e preconceituosas não 

somente contra as pessoas LGBTIs, mas contra os negros e as minorias.  

                                                 
85 Remanência não é memória, no mesmo sentido, ela se diferencia da noção de esquecimento e da noção de 

repetição mnemônica. Dizer que os enunciados devem ser considerados em sua remanência enunciativa é 

afirmar que, segundo Foucault (2008a, p. 140), eles “se conservaram graças a um certo número de suportes e 

de técnicas materiais [...], segundo certo tipo de instituições [...] e com certas modalidades estatuárias [...]”. 

Por esse motivo, a densidade do acúmulo enunciativo não é tampouco simples adição enunciativa. A 

densidade tem a ver com a ideia de remanência e, assim como ela, está relacionado às instituições, às técnicas 

e aos suportes de conservação, de reatualização e de circulação dos enunciados. É por haver a remanência 

dos enunciados que se pode falar em domínios de memória, em lembranças e em esquecimentos. 
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O ranço da classe dominante, tanto em termos enunciativo-discursivos quanto 

político-jurídico-sociais, do qual falávamos é completamente exposto nessa sequência em 

que há a reconstituição, ainda em 2013, de debates e embates sobre as políticas afirmativas 

em prol dos negros, dos quilombolas, dos indígenas e dos deficientes físicos.  

Um exemplo é o sistema de cotas raciais e de cotas sociais, que possibilitou o 

acesso desses grupos em universidades públicas, concursos públicos e no mercado de 

trabalho pela reserva de vagas destinadas a eles. 

Há de se observar que esses enunciados ocorreram dentro de uma instituição 

pública que, em tese, deveria estar a serviço da sociedade brasileira. Por isso, o mínimo a 

ser feito seria coibir tais discursos, pois nem tudo pode ser dito de maneira natural e 

naturalizada nesses espaços político-jurídicos e, acima de tudo, sociais.  

Os enunciados desta subseção não discutem a constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade do projeto 122/06, eles constituem e fazem circular práticas 

discriminatórias e preconceituosas. Não são simples enunciados, são armas enunciativo-

discursivas de desqualificação e de incentivo ao ódio contra os / as LGBTIs como nas 

sequências de 01 de julho de 2003 ou na de 30 de maio de 2005, ambas enunciadas na 

Câmara dos Deputados: 

 

Os defensores do homossexualismo alegam que o Brasil é um Estado laico, em que os 

argumentos religiosos seriam irrelevantes. [...] Espero que estas minhas considerações 

tenham a sábia compreensão de V.Exa. e a certeza de que não faço aqui nenhum tipo 

de preconceito. Pois, com toda certeza, não faz sentido falar em preconceito ao se 

combater o homossexualismo. Seria preconceito julgar que alguém é assassino pelo 

simples fato de ser negro. Mas não seria preconceito julgar que alguém é assassino pelo 

fato de ser assassino. O assassinato é, em sua essência, um mal moral. Também o 

homossexualismo é essencialmente um mal moral. Censurar quem o pratica é um 

dever, não um preconceito. (CONGRESSO NACIONAL, 2003, grifos nossos).  

 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na condição de representante do povo nesta Casa, não 

poderia calar-me diante de tão inominável abominação. Sei que numa democracia a 

sociedade tende a aceitar passivamente até estes tipos de torpezas, confundindo-a com 

um direito democrático de comportamento. Assim também como essas minorias têm 

confundido o direito de todos com privilégios legais. Falo dessa obscenidade da união 

entre homens e entre mulheres. Falo dessa inconstitucionalidade que chamam de projeto de 

lei. Todavia, assim como na democracia não se admite a desonestidade, o homicídio, o 

estupro e outros crimes por considerá-los nocivos à vida e inadequados ao 

comportamento social, é importante que tenhamos discernimento, saber o que significa 

a orientação homossexual e como ela mina e destrói a base e célula mater da sociedade - 

a família. 

Tendo exato conhecimento disso, tenho certeza de que toda a sociedade vai combater de 

forma veemente essa praga que enoja os olhos de Deus e destrói os princípios da 

moralidade social. (CONGRESSO NACIONAL, 2005, grifos nossos). 
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Em ambas as sequências há a ideia de combater a homossexualidade como se fosse 

algo a ser exterminado da face da terra. Alguns poderiam associar tais enunciados a 

discursos religiosos e até tentarem justificá-los argumentando que é o texto bíblico que diz, 

é a palavra de Deus que ordena tal atitude.  

Contudo, não há como esses argumentos serem validados, pois a homossexualidade 

é comparada às práticas mais cruéis que existem em nossa sociedade como o assassinato, 

o estupro, o homicídio e a todos os crimes que são considerados hediondos pelo Código 

Penal. 

 Isso sem falar na comparação da homossexualidade à desonestidade não somente 

nesses enunciados, mas em outros que a comparavam à desonestidade política e à 

corrupção política em nosso país.  

Diante dessas questões, é impossível não admitirmos que durante o processo de 

tramitação do PLC 122/06 ocorreu totalmente a quebra do decoro parlamentar, por parte da 

maioria dos enunciadores da FD-C, que é descrito e tipificado no artigo 55, parágrafo 

primeiro, seção V – Dos Deputados e Senadores - do Capítulo I que trata do Poder 

Legislativo na Constituição Federal e nos Regimentos Internos de ambas as Casas 

Legislativas.  

Tanto a Constituição quanto os Regimentos Internos estabelecem limites e punições 

para os deputados e os senadores que incorrerem em práticas ofensivas e desmoralizantes 

nas dependências das Casas.  

Esses códigos constituem os princípios éticos e as regras básicas do decoro que 

devem orientar as condutas daqueles que estão no exercício das funções parlamentares. Por 

esse motivo, mas não somente por ele, nem tudo pode ser dito e nem tudo pode ser 

admitido a dizer nos enunciados que circulam no Congresso. 

Além dos códigos regimentais, esses ditos pronunciamentos ferem a lógica e a 

ordem política, a jurídica, a social, a ética e a moral de uma democracia. O que 

acompanhamos na tramitação do 122/06 pode ser classificado como o ápice da 

manifestação e do exercício do poder: que desqualifica, que avilta, que emana e naturaliza 

práticas de ódio, de discriminação e de preconceito contra todos os que não estão nas ditas 

ordens dominantes. 

Como se não bastasse o homossexual ser domínio discursivo nesses enunciados, os 

corpos e as sexualidades deles igualmente se tornaram objetos de discurso nos enunciados 

do projeto.  
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O sexo, a sexualidade, a anatomia, a fisiologia, as supostas psicopatologias, em 

suma, toda uma espécie de biofisiologia das pessoas LGBTIs foi dissecada durante a 

tramitação da proposição. Destacamos com as séries (A), (B), (C) e (D) da sequência de 25 

de maio de 2007 da Câmara dos Deputados, sessão nº 122.1.53.O: 

 

Sr. Presidente, vou dar um recado a essa Senadora [...], (A) absurdo são 2 homens 

quererem gerar filhos juntos. Absurdo são 2 mulheres viverem juntas e quererem 

gerar filhos. Usem os argumentos que quiserem. (B) Se quiserem argumentos 

biológicos: não há como um homem biologicamente fazer sexo com outro 

homem. Se quiserem os argumentos da Medicina: os próprios médicos dizem 

que a película dos órgãos do intestino e do reto não tem elasticidade suficiente 

para a prática sexual. Por isso, existem muitas doenças provocados por ela. 

Temos argumentos psicossomáticos, biológicos; enfim, da própria vida.   (C) 
Falando de forma exagerada, se as mulheres do País casarem-se entre si e todos os 

homens também, ao final de uma geração não teremos mais a procriação de seres 

humanos. (D) Defendo os direitos da família e o direito da livre expressão não 

por desamor aos homossexuais. Pelo contrário, amo o homossexual, mas não 

amo o homossexualismo. Muito obrigado, Sr. Presidente. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2007, grifos nossos). 

 

Não nos cansamos de repetir que o que se discute em uma tramitação de qualquer 

projeto de lei é a constitucionalidade dele ou a não constitucionalidade.  

O PLC 122/06 é um dos muitos exemplos de violação de direitos das pessoas em 

nossa sociedade, é uma agressão em todos os sentidos, mas, principalmente, à dignidade da 

pessoa humana.  

Os enunciadores da FD-C chegaram ao ponto de trazer para o debate da proposição 

a anatomia e a fisiologia anal do homossexual - os próprios médicos dizem que a 

película dos órgãos do intestino e do reto não tem elasticidade suficiente para a 

prática sexual –  e, ainda, associaram a prática sexual homoafetiva a doenças sexualmente 

transmissíveis - Por isso, existem muitas doenças provocados por ela.  

A série (D) é mais uma amostra da nulidade argumentativa do operador “mas”, 

porque todas as séries anteriores produzem o esvaziamento semântico dele. Enunciar que 

ama o homossexual, mas não o homossexualismo é uma falácia argumentativa que por si 

mesma se desconstitui, basta-nos observar as séries anteriores (A), (B) e (C) ou a sequência 

completa. 

Foucault (2012b, 2014, 2016) e Borrillo (2010) dizem que racismo é qualquer 

maneira de abjetificarmos o outro. Esses autores defendem a ideia de que racismo deveria 
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ser pensado de forma plural – racismos, porque tudo aquilo que desumaniza e inferioriza o 

outro é racismo, e não somente a noção de supremacia de uma raça sobre a outra.  

Por esse motivo, desde o início desta pesquisa, queríamos ter adotado a expressão 

racismos, no plural, para tratarmos os enunciados do 122/06. No entanto, optamos em 

enunciá-los como práticas discriminatórias e preconceituosas, mas, a verdade, é que esses 

tipos de enunciados deveriam ser descritos como racistas. Como nas séries enunciativo-

discursivas destacadas em negrito nas sequências de 24 de maio de 2011e de 28 de 

novembro de 2013, ambas proferidas no Senado Federal: 

 

O único gênero que eu conheço é humano. E identidade... Gênero é humano. E sexo é 

masculino e feminino. Não tem cromossomo homossexual. Uma mulher não fica grávida 

de um homossexualzinho. Um homem não consegue gerar um homossexualzinho em 

outro homem. Nem uma mulher gera um homossexualzinho em outra mulher. 

(CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

Eles, agora, estão propondo que não deva existir Dia dos Pais nas escolas nem Dia das Mães. 

Nós discutíamos isso agora, rompendo com valores da família tradicional, porque a família 

tradicional foi instituída por Deus – macho e fêmea, homem e mulher. Quando uma mulher 

está grávida, você pergunta: “está grávida de quê, mulher? É um menino ou uma 

menina?” Você diz: “A minha esposa está grávida de uma menina”; ou diz: “A minha 

irmã deu à luz um menino”. Ninguém fica grávida de um homossexualzinho, porque 

não há cromossomo homossexual. (CONGRESSO NACIONAL, 2013, grifos nossos). 

 
Para esses enunciadores, o homossexual não é nem mesmo uma espécie, porque 

não há cromossomo homossexual.  Ele é o não-humano, o não-marcado e o não-

constituído geneticamente na espécie humana.  

Além do interdito enunciativo-discursivo, ele é o interdito biofisiológico, o não-

pertencente à biofisiologia humana. Ele é três vezes interditado: na ordem discursiva, na 

ordem biofisiológica e na ordem divina, pois deus criou macho e fêmea / homem e mulher.  

Na seção 2.5.4 falávamos do relatório médico-legal como dissecação da carne dos 

réus e uma forma de arqueologização, de genealogização e de eticalização das condutas, 

dos corpos, das sexualidades.  

Da mesma maneira, os enunciados desta subseção podem ser considerados assim. 

Não é suficiente aos enunciadores tomarem os corpos e as sexualidades dos LGBTIs como 

domínios, é necessário para eles, os enunciadores, colocarem em dúvida o psíquico e o 

psicológico das pessoas LGBTIs. É o que identificamos na série da sequência de 29 de 

novembro de 2011 enunciada na Audiência Pública da Comissão permanente de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa: 
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Quero deixar bem claro que não quero privilégios para evangélicos. Que conversa fiada de 

privilégios para evangélicos! Não quero. Você é livre para dizer assim: Não gosto dos 

evangélicos. Não gosto dessa doutrina. Essa doutrina é uma palhaçada. Qual o problema? Eu 

tenho convicção do que sou. Sabe por que os homossexuais não suportam a crítica? 

Porque eles não têm convicção do que são. Porque se tivessem, suportavam. Eles não 

suportam a crítica. Não sei o que acontece lá nos meandros do inconsciente deles. Eles 

não suportam o questionamento. Eles não suportam. Eles querem falar sozinhos, para 

ficar rotulando. (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

Como nos relatórios médico-legais, na série destacada em negrito - sabe por que 

os homossexuais não suportam a crítica? Porque eles não têm convicção do que são. 

Porque se tivessem, suportavam. Eles não suportam a crítica. Não sei o que acontece 

lá nos meandros do inconsciente deles - é preciso e é necessário justificar a razão dos 

delitos que não tinham uma explicação lógica. E buscar na não-sanidade ou na não-lucidez 

dos réus as respostas para os crimes sem razão. Esse tipo de exame, por muito tempo, foi 

uma técnica ou tecnologia das correlações de forças médicas, jurídicas e políticas. 

Logo, nos enunciados do PL as menções às psicopatologias ou, a possibilidade de 

associá-las ao homossexual é mais uma entre tantas maneiras de interditá-lo na ordem 

discursiva não somente do Congresso, mas também na jurídico-político-social.  

Por isso, séries como as em (A) e em (B) foram constituídas nos enunciados da FD-

C, é o que demarcamos na sequência de 06 de fevereiro de 2013 realizada na Câmara dos 

Deputados, sessão 002.4.54.O:  

 

Como se não bastasse, temos ainda (A) o ativismo do Conselho Federal de Psicologia, 

que já anda cassando os direitos profissionais dos psicólogos que, no exercício da 

profissão, atendem homossexuais que querem deixar a homossexualidade. Além disso, 

temos que assistir às aberrantes e afrontosas ideologias desse movimento que, achando 

pouco o que tenta impor à sociedade brasileira, ainda está lutando para transformar 

nossas crianças em homossexuais ao alegar que as crianças devem ter experiências 

homossexuais para depois decidirem se vão ser homossexuais ou heterossexuais. (B) 

Consideramos essa uma verdadeira aberração, a decisão de desclassificar o 

homossexualismo como não-doença não foi uma decisão científica, ou seja, não se pode 

alegar no mundo científico se o homossexualismo é ou não doença. Ademais, a 

Organização Mundial da Saúde não proibiu o tratamento do homossexualismo, ao 

contrário, o entende como uma desordem de identidade de gênero.  

Assim, é dever dos pais orientarem seus filhos dentro de seus princípios éticos e morais e 

não ficarem presos a argumentos de ativistas e extremistas que defendem as práticas 

homossexuais. Se ficarmos inertes, certamente a família perderá o direito do poder familiar. 

(CONGRESSO NACIONAL, 2013, grifos nossos).  

 

A sequência somente pode ser compreendida se a considerarmos como um delírio 

semântico-argumentativo-enunciativo-discursivo, não tem outra explicação para ela.  
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O enunciador ao considerar não científica e uma verdadeira aberração, a decisão 

de desclassificar o homossexualismo como não-doença, perpetua a associação da 

homossexualidade à patologia e, por isso, defende o tratamento dela ou, melhor ainda, a 

cura dos LGBTIs. 

Enunciados como o anterior foram profusos nos pronunciamentos políticos. Eles 

eram intrínsecos à ideia de ser a orientação sexual, segundo os enunciadores, uma opção de 

vida, uma escolha, um estado e, por esse motivo, completamente reversível aos padrões 

“normais” heterossexistas. Como na série de 06 de maio de 2005 da Câmara dos 

Deputados, sessão 169.2.52.O: 

 

O homossexualismo é um estado de vida completamente reversível e cogita-se (e é nisto 

que cremos com o respaldo de inúmeros psicólogos e psiquiatras) que as pessoas não 

são homossexuais, mas estão homossexuais. Estão buscando formas para justificar a 

falta de moral e de vergonha. Somos seres livres, graças a Deus, mas uma parcela da 

sociedade, felizmente uma minoria, confunde liberdade com libertinagem” (grifos 

nossos). (CONGRESSO NACIONAL, 2005, grifos nossos). 
 

Os discursos de verdade ou, no mínimo, de pretensão a ela, foram muitos e 

constantes. Sempre respaldados em pseudocientificidades, emergiram e circularam no 

Congresso e na sociedade como se naturais o fossem.  

O homossexual, além de ser um “pedófilo” por natureza, é um “ninfomaníaco”. Ele 

será aquele que não tem direito ao prazer e, tampouco ao reconhecimento dele – do prazer: 

 

Nós não nos casamos para fazer sexo. Nós nos casamos para constituir família. Nós nos 

perpetuamos nos nossos filhos, nos nossos netos. Isso é a base da nação e da cultura de 

um povo. Eu diria até para olhar os animais irracionais. Ver como uma ave, por exemplo, 

no período da postura, em que tem de chocar para criar a sua prole e manter a espécie. 

Ela, por si, procura acasalar-se com um macho, para fecundar os seus óvulos. Procura 

fazer seu ninho, fazer tudo, e defende, por mais arisco que seja o animal, ela o enfrenta, 

naquele período, para defender seus filhotes. Olha, até os vegetais! Se não tiver o grão 

de pólen e o gameta não se geram frutas. Hoje, se há uma boa colheita, é quando há a 

fertilização dos próprios vegetais, provando que isso é uma questão divina, questão de Deus 

[...]. Se casar homem com homem, a raça humana vai acabar. Não vai nascer mais. 

Acaba a raça humana. Mas há essa questão de dizer: “Mas vamos adotar uma 

criança”. Muito bem. Mas quem gerou a criança? Uma mulher. Quem deu à luz a 

criança foi uma mulher. Se está adotando, isso justifica o que querem pelo casamento, o 

reconhecimento. (CONGRESSO NACIONAL, 2011, grifos nossos). 

 

 Se até mesmo os animais, os vegetais, as aves, a natureza de uma maneira geral, 

têm os desígnios divinos do “crescei-vos e multiplicai-vos”, como o sexo e o prazer 

homoafetivo poderiam ser ou estar legitimado nessa dada ordem – a divina e a humana?  
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O sexo e o prazer das pessoas LGBTIs não podem ter valor e nem ser validado na 

ordem discursiva dominante, porque não tem a finalidade reprodutora e não é natural para 

os enunciadores da FD-C.  

No entanto, evidenciar a segregação e a interdição a que os homossexuais foram 

expostos durante a tramitação do PLC 122/06 é uma maneira de questionarmos e 

colocarmos em xeque essa mesma ordem ou, como diria Foucault (2016), uma forma de 

curto-circuitá-la.  

Elencamos as sequências anteriores como amostragem de que tais enunciados 

estiveram presentes no campo enunciativo-discursivo do Congresso Nacional e, no mesmo 

sentido, perpetuaram práticas discriminatórias e preconceituosas contra as pessoas 

LGBTIs.  

As sequências seguintes dissecaram as sexualidades ditas “anormais” por não se 

enquadrarem em uma dada ordem binária heterossexista: macho/fêmea – homem/mulher. 

Essas sexualidades foram continuamente excluídas além de jurídico-politicamente, 

religioso-socialmente, pois não correspondiam aos desígnios divinos de família tradicional 

e, natural. Como nas séries destacadas da sequência enunciativo-discursiva de 02 de 

dezembro de 2009 e da sequência de 20 de junho de 2007, ambas proferidas no Senado: 

 

Fizeram aqui uma pesquisa do PL 122. O PL 122 é aquele que cria o império homossexual 

no Brasil. Deus criou dois sexos: masculino e feminino. Essa lei.... Eles estavam 

tentando criar um terceiro sexo com uma lei. Ninguém discute homossexualismo. Deus 

criou macho e fêmea. Esta Casa não fará um terceiro sexo com uma lei, porque há de 

esbarrar nos homens e mulheres que acreditam em princípios, e uma minoria barulhenta 

jamais se sobreporá a uma grande maioria, que é a família neste País. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2009, grifos nossos). 

 

Para escapar da inundação e do dilúvio, Deus ordenou a Noé que fizesse adentrar a 

Arca casais de todas as espécies. Não fez parte da arca nenhum casal homossexual, de 

nenhuma raça; nem humana, nem animal, mas homem e mulher, macho e fêmea. 

(CONGRESSO NACIONAL, 2007).  

 

É lamentável que nesses enunciados seja apresentado, pelos enunciadores, um 

Deus, ao mesmo tempo, infinitamente misericordioso, mas, igualmente, infinitamente 

racista e seletivo. Como pode um Ser tão grandioso em bondade ser, ao mesmo tempo, tão 

cruel com os seus próprios filhos? É lógico que somente são conjecturas o que estamos 

fazendo, pois não se trata de uma vontade divina, mas sim de enunciadores e enunciados 

preconceituosos, discriminatórios e racistas, no entendimento foucaultiano do termo. 
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A Bíblia Sagrada86 possui 35.527 versículos aproximadamente. Em todos os 

enunciados, sem exceção, que citaram a homossexualidade como pecado, o homossexual 

como pecador, as práticas homoafetivas como contrárias à natureza ou aberrações e, tudo o 

que tange o homossexual como não aceito ou condenado por Deus, se basearam em cinco 

versículos bíblicos.  

No gráfico abaixo pode-se dimensionar essa discrepância entre a totalidade dos 

versículos que compõem o livro e os que foram enunciados como argumentos para 

desqualificar os homossexuais e rejeitar a proposição 122/06 que a eles era destinada: 

 

 
Figura 37: Gráfico que demonstra a totalidade de versículos bíblicos 

 

Mesmo se considerássemos os cinco versículos bíblicos mais usuais nos 

pronunciamentos como argumentos religiosos validadores ou legitimadores dos enunciados 

                                                 
86 Segundo o site abiblia.org não há como definir o número de versículos que contém a Bíblia, uma vez que 

esse número dependerá do tipo de tradução e de edição dela. Assim, o número de 35.527 versículos é 

concernente à tradução da Bíblia católica, sendo que as de cunho evangélico têm possuem outros números: 

“Na Bíblia a Nova Tradução na Linguagem de Hoje: 31.103 versículos; Almeida Revista e Atualizada, por 

exemplo, tem 31.104 versículos (o final de 1Samuel 20.42 se torna o versículo 43); Almeida Revista e 

Corrigida tem 31.105 versículos (além de 1Samuel 20, o final de Juízes 5.31 se torna o versículo 32); a Bíblia 

versão King James, tem 31.102 versículos, pois ajunta os versículos 14 e 15 de 3João; os textos originais em 

hebraico e grego, por sua vez, trazem um total de 31.171. A maior diferença está no Livro de Salmos: vários 

deles trazem títulos que aparecem como o versículo 1 no texto hebraico e que, nas traduções, não são 

numerados; Bíblia católica possui 35.527 versículos tradução feita da Vulgata possui 73 livros incluindo: 

(Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruc, 1 e 2 Macabeus e ainda partes de Ester e Daniel (isto é, Est 

10,4-16,24; Dn 3,24-90; 13-14).” (ABIBLIA.ORG, 2017, on-line). 
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que fazem emergir e circular práticas discriminatórias e preconceituosas contra os / as 

LGBTIs, seria um completo equívoco os avaliarmos assim.  

Basta-nos perguntar como dentro de milhares de passagens bíblicas que, com 

certeza, pregam o amor, a compreensão, a paz, o respeito ao próximo e outras tantas boas 

ações entre os “homens de bem” na Terra, apenas cinco delas podem e detém o poder de 

encobrir todo o restante do texto bíblico. Como apenas esses cinco têm força de verdade e 

definem o que é ser “normal” ou ser “natural” e o que não é ser? 

Borrillo (2010) cita as mesmas passagens bíblicas as quais identificamos nos 

enunciados do PL como validadoras, na França, de práticas discriminatórias e 

preconceituosas contra os homossexuais.  

Não acreditamos ser possível que em um livro que contenha trinta e cinco mil 

versículos, apenas cinco desses possam servir de argumentos para determinar a vida 

jurídico-político-social de milhares de cidadãs e cidadãos LGBTIs, como o ocorrido na 

tramitação do 122/06.  

Não estamos questionando dogmas, mas sim a força de tais enunciados em definir 

os direitos, materiais e imateriais, que as pessoas LGBTIs poderiam ou deveriam ter 

acesso. 

Todas as questões abordadas neste subitem representam as correlações de força 

enunciativo-discursivas dominante no Congresso Nacional e, igualmente, os saberes e as 

verdades que elas constituíram, reconstituíram e instituíram sobre os corpos e sobre as 

sexualidades.  

Da mesma forma, demonstram que ainda em pleno século XXI o corpo e a 

sexualidade do homossexual continuam a ser um domínio discursivo. Domínio esse em 

que enunciados grotescos e ubuescos encapsulados por discursos de verdade determinam o 

que ele é, o que ele pode ser e, também, o que ele não tem direito a ser e nem a ter jurídico-

político-religioso-socialmente. 

Foram esses discursos que constituíram saberes e verdades sobre as sexualidades na 

ordem discursiva dominante no Congresso. E são eles ainda que, por enquanto, 

permanecem a constituí-las, reconstituí-las e instituí-las no campo enunciativo-discursivo 

do Congresso.  

Pseudoverdades que ditam o certo e o errado, o admitido e o inadmitido, o legítimo 

e o ilegítimo, o natural e o antinatural, a verdade e a verdade sobre ela, pois para esses 

discursos e enunciadores somente existe uma, a deles, mesmo que essa seja constituída por 

mentiras ou falácias argumentativas. 
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Adiante apresentaremos um resumo de como ambas as formações discursivas 

traduziram o Outro e o enunciado reitor “todos são iguais perante a lei” nelas. 

 

6.5  A tradução do Outro a partir do Mesmo 

 

Terminadas as análises das conceitualizações constituídas nos enunciados do PLC 

122/06 sobre os temas elencados no mapeamento linguístico, podemos elaborar um quadro 

sob a perspectiva semântico-enunciativo-discursiva, de ambas as formações, atinente às 

discursivizações em que eles emergiram nos enunciados.  

Quando falamos em tematizações nos referimos ao tratamento semântico-

enunciativo-discursivo dado pelos enunciadores às designações mais recorrentes nos 

enunciados, a partir do enunciado reitor “todos são iguais perante a lei”. 

Para isso, seguimos os critérios definidos pelo conceito de semântica global 

(MAINGUENEAU, 2008a) no tocante ao tema, pois este, além de ser um dos fatores 

importantes quanto à delimitação de uma formação discursiva, foi um dos conceitos que 

nos balizou nas análises dos enunciados. 

Foucault (2008a) diz que tanto o tema quanto a teoria se relacionam à concepção de 

estratégia, sendo essa um dos quatro elementos metodológico-analíticos para identificar 

regularidades enunciativas em uma formação discursiva.  

Assim, tanto o tema conceitualizado por Maingueneau (2008a) quanto por Foucault 

(2008a), guardadas suas respectivas propriedades e aplicabilidades, são fundamentais para 

o desenvolvimento deste estudo.  

Maingueneau (2008a, p. 21) considera o interdiscurso como unidade basilar nas 

análises discursivas, pois ele é um espaço:  

De regularidade pertinente do qual diversos discursos são apenas 

componentes [...], isso significa [...] que não se constituem 

independentemente uns dos outros, para serem, em seguida, postos em 

relação, mas que eles se formam de maneira regulada no interior do 

interdiscurso 

 

Desse modo, para Maingueneau (2008a, p. 21), “o caráter constitutivo da relação 

interdiscursiva faz a interação semântica entre os discursos parecer um processo de 

tradução”. Por esse motivo, em todos os discursos o Outro é imanente ao Mesmo. 
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O Outro para Maingueneau (2008a, p. 38) não tem a ver com a noção da teoria 

lacaniana87 e, sim, com a ideia de espaço discursivo que “representa a intervenção de um 

conjunto textual historicamente definível”. Desse modo, para Maingueneau (2008a), ele é 

o dizível faltoso – o interdito de um discurso. 

No que tange à linguagem e às intercorrelações a ela intrínsecas, em termo lato 

sensu, isso significa dizer que somente lemos/vemos/apreendemos/compreendemos o 

mundo / o outro por intermédio de nós mesmos, de nossas experiências, de nossa 

competência interdiscursiva e intersemiótica de linguagem.  

Assim, Maingueneau (2008a) descreverá o conceito de interincompreensão 

regulada dizendo que há sempre uma impossibilidade de tradução desse Outro e, se 

conseguíssemos a efetuar, só a alcançaríamos por meio do simulacro dele, porque “cada 

um introduz o Outro em seu fechamento semântico, traduzindo seus enunciados na 

categoria do Mesmo” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 21).   

Devido a essa impossibilidade de tradução e aos simulacros dela, sempre existirá 

uma relação polêmica, que Maingueneau chamará de interincompreensão regulada.  

Por isso, somente compreendemos outros discursos a partir de nossos próprios 

sistemas de restrições semânticas, nossa competência enunciativo-discursivo-

intersemiótica (MAINGUENEAU, 2008a).  

Para Fischer (2013), tanto os feixes correlacionais descritos por Foucault (2008a) 

para analisar a regularidade dos discursos quanto o sistema de restrições semânticas ao 

qual Maingueneau (2008a) se refere é, na realidade, uma matriz de sentidos. Aquilo que 

define o que pode aproximar ou o que pode distanciar as formações discursivas. 

No nosso trabalho, de forma geral, procuramos não confrontar as discursivizações e 

as tematizações entre as formações discursivas delineadas, FD-C e FD-F, as contrárias ao 

projeto e as favoráveis a ele. Mas não poderíamos deixar de evidenciá-las, de forma 

sintética, em um quadro que demonstrasse como o enunciado reitor “todos são iguais 

perante a lei” foi traduzido de múltiplas maneiras em ambas por intermédio de algumas 

designações. 

A síntese representa a relação dissimétrica entre as formações na ordem discursiva 

do Congresso Nacional no concernente à proposição 122/06. A dissimetria define os 

principais aspectos da interincompreensão regulada constituída nos enunciados dos 

                                                 
87 De modo geral, na teoria lacaniana o “grande Outro” seria as diversas formas mediante as quais as palavras 

nos constituem. “Do ponto de vista lacaniano, nada mais somos do que o efeito da incidência da linguagem 

sobre nossos corpos” (NÁPOLI, 2014, on-line). 
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pronunciamentos, reafirmando a impossibilidade de se apreender o Outro senão por meio 

de um simulacro. 

E isso ficou muito perceptível quando a derivação enunciativa do enunciado reitor 

“todos são iguais perante a lei” foi constituída favoravelmente aos / às LGBTIs pela 

formação discursiva contrária à aprovação do projeto. Assim, somente quando houve a 

necessidade da FD-C invalidar a proposição 122/06, houve a emergência da concepção de 

igualdade nos enunciados dessa formação. 

Logo, o enunciado reitor apenas foi validado na FD-C em prol das pessoas LGBTIs 

se, e somente se, fosse para negar a aprovação do PLC 122/06 ou qualquer outro tipo de 

direito que é acessível aos heterossexuais. 

Com isso, de certa maneira, podemos afirmar que as dissimetrias quanto à tradução 

do Outro, são anuladas ou, dissimuladas, na e pela FD-C, quando essa formação tenta 

traduzi-lo não por si mesma, mas por meio das constituições e restrições semânticas da 

outra formação, a FD-F. 

Por esse motivo, é que nos enunciados da formação contrária à aprovação do 

122/06 encontramos frequentemente a evocação do enunciado reitor para negar a validade 

jurídico-político-social do projeto. 

 A FD-C, ao efetuar esse deslocamento da dissimetria entre ambas para uma 

simetria em relação ao campo semântico da FD-F, constitui a concepção de igualdade. Por 

isso, a formação contrária ao PL terá a possibilidade de negá-lo, pois, exatamente por 

serem todos iguais perante a lei, não haveria a necessidade de um texto legal direcionado a 

um grupo específico na sociedade, os LGBTIs.  

Exatamente por serem todos iguais para a formação contrária, a possível aprovação 

do PLC 122 criaria, como demonstrado nas análises anteriores: semideuses, castas 

especiais, elite gayzista, privilegiados e etc‥ Portanto, a igualdade é validada na FD-C para 

negar o PLC 122/06. 

De tudo o que foi supra descrito, devemos entender o quadro a seguir como 

possibilidades e aproximações enunciativo-discursivas da tradução do Outro e da tradução 

da proposição 122/06. Exemplificando teríamos as seguintes leituras para a síntese: 

 

a) Direito: devido às discursivizações e tematizações que essa designação obteve, 

muitas foram as constituições conceituais a respeito dela. De maneira geral, o 

direito das pessoas LGBTIs traduzidos dentro das restrições semânticas da FD-

C, a formação contrária ao projeto, somente será validada na ordem discursiva 
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dela como “parcial”. Uma vez que, para a FD-C, nem todos os direitos devem 

ou podem ser acessíveis às pessoas LGBTIs. Porém, as conceitualizações 

constituídas sobre o direito pela FD-F, formação favorável à proposição, serão 

constituídas nos enunciados como “imparcial”. Porque, para ela, todos seriam 

iguais perante a lei. Logo, a FD-C somente traduz a FD-F – o Outro 

enunciativo-discursivo imanente à FD-C – por meio de sua própria matriz de 

sentido. Por essa razão, o direito apreendido pelas restrições semânticas da FD-

C não abarca as pessoas LGBTIs. Segue o quadro: 

 

 

DESIGNAÇÕES 
CONCEITUALIZAÇÕES 

NA FD-C 

 

CONCEITUALIZAÇÕES 

NA FD-F 

 

 

DIREITO 

 

Parcial Imparcial 

LIBERDADE 

Totalidade enunciativo-

discursiva (poder enunciar 

tudo, sem filtros) 

 

Parcialidade do Corpo/Ser 

(nem todos podem ser o 

que são na sociedade) 

Parcialidade enunciativo-

discursiva (não poder 

enunciar tudo, filtros) 

 

Totalidade do Corpo/Ser 

(todos podem e devem ser o 

que são) 

IGUALDADE Iniquidade de direitos Equidade de direitos 

AMOR 

Ilegítimo ou 

Tolerável (desde que fique 

na intimidade) 

Legítimo 

Direito do Corpo/Ser 

HOMOSSEXUAL 
Objeto enunciativo-

discursivo 

Sujeito enunciativo-

discursivo 

GÊNERO 

Ideologia 

Conspiração jurídico-

político-religioso-social 

Realidade 

Equalização jurídico-

político-religioso-social 

SEXO 

Antinatural 

Sem finalidade 

 

Natural 

 

(tão natural quanto às 

relações heterossexuais) 

FAMÍLIA 

Restrição 

 

(tradicional / macho-fêmea 

/ procriação) 

Ampliação 

 

(diversidades / amor / 

constituição) 

PLC 122/06 Outorgar privilégio legal 

 

Outorgar responsabilidade 

legal 
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PRECONCEITO / 

DISCRIMINAÇÃO 

Relativizados 

 

(prática conceitual sem 

tanta gravidade) 

Absolutizados 

 

(prática real com muita 

gravidade) 

HOMOFOBIA 
Conceitualidade 

Falácia / argumentação 

Concretude 

Verdade / estatística 

VOZES 

ARGUMENTATIVO-

VALIDATIVAS 

 

(exemplos de discursos 

de autoridade que os 

enunciadores evocaram 

enunciativo-

discursivamente para 

negar o discurso do 

Outro nos enunciados de 

ambas as formações 

discursivas) 

Constituição Federal 

Código Civil 

Código Penal 

 

Deus 

Jesus Cristo 

Gênesis 1: 27-28 

Levítico 18: 22 

Provérbios 5: 18-19 

Coríntios 6: 18 

Romanos 1: 26-27 

Epístolas Paulinas 

Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH) 

Organização das Nações 

Unidas (ONU) 

Organização dos Estados 

Americanos (OEA) 

Constituição Federal 

Documentos transversos 

aos Direitos Humanos e que 

o Brasil é signatário 

 

Michel Foucault 

Karl Marx 

Hannah Arendt 

Mahatma Gandhi 

Nelson Mandela 

André Gide 

Mário Quintana 

Oscar Wilde 

Marcel Proust 

 

ORDEM DO 

DISCURSO QUE 

OCUPAM AS 

FORMAÇÕES 

DISCURSIVAS NO 

CONGRESSO 

NACIONAL 

Dominante Interdita 

ENUNCIADO REITOR 
NEM TODOS SÃO 

IGUAIS PERANTE A LEI 

TODOS SÃO IGUAIS 

PERANTE A LEI 

 

A próxima seção é dedicada a descrever as modalidades enunciativo-discursivas 

que foram constituídas nos enunciados dos pronunciamentos. 

 

6.6  A formação da modalidade enunciativa nos pronunciamentos 

  

Para Foucault (2008a, p. 98), o enunciado “é uma função que cruza um domínio de 

estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos, 

no tempo e no espaço”, e correlaciona diversas unidades em um campo enunciativo no 
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qual há o “exercício de uma função enunciativa e as condições segundo as quais ela faz 

aparecerem unidades diversas”. 

Foucault (2008a) diz que os feixes correlacionais são regidos por três princípios: 

pelo status e pela autoridade de quem fala, pelos lugares institucionais nos quais o discurso 

emerge e pelas posições do sujeito. 

Desse modo, o sujeito é sempre uma possibilidade de existência que somente será 

constituída na medida em que ocupar uma determinada posição no enunciado. Por isso, a 

cada enunciado se exerce uma função enunciativa que mobiliza regras constitutivas do 

discurso em questão.  

Nos enunciados do 122/06, poderíamos descrever copiosas funções enunciativas. 

No entanto, optamos por delinear a constituição e os desdobramentos enunciativo-

discursivos de uma delas. 

Em 5.3 delimitamos os grupos semântico-enunciativos após fazermos o 

mapeamento linguístico das designações mais recorrentes nos pronunciamentos. A 

designação direito foi a que mais obteve ocorrências nos pronunciamentos, sendo 

enunciada quatrocentas e trinta e oito vezes. Somente duas ficaram muito próximas a ela: 

Deus – enunciada quatrocentas e doze vezes e; família – com quatrocentas e onze. 

A primeira instância poderíamos supor que, como descrito por outros estudos, o 

discurso religioso é o fundante e o principal vetor de práticas discriminatórias e 

preconceituosas no Congresso Nacional contra as pessoas LGBTIs.  

No entanto, fundamentados pelos resultados parciais de nossas análises, admitimos 

que esse tipo de discurso é um dos que possibilitou uma difusão dessas práticas, mas não 

foi nem o principal e nem tampouco o único a fazê-la.  

Um dado importante a ser mencionado é o de que não o podemos homogeneizar. 

As pesquisas que estamos citando, por pertencerem a outras áreas do conhecimento – 

antropológico, sociológico, sociológico-religiosos – observaram o mesmo objeto que o 

nosso, os enunciados do PLC 122/06, porém, por vieses distintos.  

Assim, os resultados aos quais podemos chegar, do mesmo modo, são diferentes, 

mas não excludentes. Ao o analisarmos por intermédio dos estudos de linguagem, um 

único ponto já é o suficiente para que nos distanciemos de outras pesquisas: a noção de 

“discurso”, no singular, ao qual essas pesquisas fazem referência como o principal fator 

das práticas discriminatórias e preconceituosas. 
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Todavia, para nossa área, os estudos de linguagem, não se trata de um discurso e, 

sim, de discursos religiosos que as possibilitaram, mas não unicamente eles. E, ainda, de 

funções enunciativas que os constituíram. 

Logo, é muito generalizante citar o “discurso religioso” como fonte de preconceito 

e discriminação contra as pessoas LGBTIs e, assim, corre-se o risco de obter-se resultados 

enganosos ou, ainda, indutivos a mais práticas preconceituosas e discriminatórias como as 

mencionadas, só que em caminho inverso, voltadas para as religiosidades.  

Por esse motivo, consideramos importante descrever as funções enunciativo-

discursivas que foram constituídas nos enunciados do PL mediante as conceitualizações da 

designação Deus. É o que iniciamos nesse ponto.  

Não há como negarmos a presença de discursos religiosos nos enunciados do PC 

122/06, mas há de se ter bastante cautela ao tarjá-los como preconceituosos e 

discriminatórios. Foucault (2008a) nos diz que o enunciado é uma função a ser exercida 

em um campo enunciativo e, desse modo, tem a possibilidade de ser ocupada por diversas 

posições sujeito. 

Por conseguinte, a cada enunciado se exerce uma determinada função enunciativa 

que mobiliza regras constitutivas do discurso em questão, e essa articulação dos 

enunciados faz surgir conteúdos passíveis de serem descritos e interpretados pelo analista 

que tem a possibilidade de expor o funcionamento discursivo dos enunciados mediante 

funções enunciativas específicas, em dado momento e lugar.  

Destarte, nos enunciados do 122/06 encontramos duas funções enunciativas que 

emergem por intermédio de citações bíblicas: a função enunciativo-discursiva arqueológica 

e a função enunciativo-discursiva genealógica. 

A primeira função é a arqueológica, uma vez que escava e busca na milenaridade 

de dogmas a justificativa de práticas preconceituosas e discriminatórias. Ela tem a ver com 

os posicionamentos mais radicais que encontramos nos enunciados do PLC 122.  

De forma geral, a posição sujeito exerce um discurso direcionado às pessoas 

LGBTIs extremamente conservador, moralizante e apocalíptico, pois relaciona o fim da 

existência humana às práticas homoafetivas.  

Todos os enunciados emergem por meio de dogmas. No entanto, essa primeira 

função se diferencia das demais, porque o sujeito assume enunciativo-discursivamente a 

primeira pessoa. Isso quer dizer que não há uma mediação entre Deus e a voz dele na terra, 

mas, sim, o enunciador desse discurso é, ao mesmo tempo, a encarnação da autoridade 

divina e da moral. 
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Dessa maneira, não há possibilidade de interlocução entre os enunciadores e os 

coenunciadores, ou seja, a posição sujeito assume e ocupa essa voz divina, pois ele não é 

mais aquele que a cita e nem tampouco a que o representa no mundo, mas ele é o próprio 

Deus encarnado.  

Por esse motivo, enunciados de cunho extremamente pejorativos, preconceituosos e 

discriminatórios são constituídos por essa função enunciativo-discursiva arqueológica. Ao 

escavar ditos e escritos seculares, ela, mais que reconstituir dogmas, institui práticas 

perversas que abjetificam as pessoas LGBTIs. Como na sequência enunciada na Câmara 

dos Deputados em 30 de maio de 2005 na sessão 109.3.52 O: 

 

Sei que numa democracia a sociedade tende a aceitar passivamente até esse tipo de torpeza, 

confundindo-a com um direito democrático de comportamento. Todavia, assim como na 

democracia não se admite a desonestidade, o homicídio, o estupro e outros crimes por 

considerá-los nocivos à vida e inadequados ao comportamento social, é importante que 

tenhamos discernimento, saber o que significa a orientação homossexual e como ela mina e 

destrói a base e célula mater da sociedade - a família. [..] Tendo exato conhecimento disso, 

tenho certeza de que toda a sociedade vai combater de forma veemente essa praga que 

enoja os olhos de Deus e destrói os princípios da moralidade social. [...]  Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, o homossexualismo é a droga não combatida que assola a 

sociedade moderna e a desvirtua dos princípios divinos. No passado, apesar de 

misericordioso e bondoso, Deus teve de destruir Sodoma e Gomorra por não suportar 

tais práticas - isso está na Bíblia. A sociedade brasileira, independentemente do credo 

religioso, precisa preocupar-se, porque o castigo de Deus não caiu apenas sobre 

os gays de Sodoma e Gomorra, mas sobre todos os habitantes daquelas cidades. É 

muito importante lembrar que a paciência de Deus tem limite e que de Deus ninguém 

zomba impunemente. (CONGRESSO NACIONAL, 2005, grifos nossos). 

 

Nessa função o discurso segundo é praticamente nulo, sendo somente requerido de 

quando em vez. Assim, há um apagamento do vocativo – Deus, e de expressões 

designativas religiosas já estabelecidas e cristalizadas nesses tipos de discursos. No 

entanto, há uma presença significativa de expressões metaforizadas de cunho moral e de 

tempos verbais no modo imperativo. 

O enunciador se apropria de uma voz divina e julga, por ele mesmo, o pecado e o 

pecador, o que é certo ou o que é errado e etc‥ Não há a mediação, a figura terrena que 

detém o saber e a verdade sobre o mundo espiritual e a figura divina. Há somente uma 

posição sujeito ditatorial e moralizante das condutas terrenas.  

Assim, há uma diferença muito significativa entre ambas funções enunciativas, 

enquanto na função arqueológica o enunciador assume a posição das sagradas escrituras e 

da palavra de Deus, na genealógica essa posição é apenas a representação daquele que as 

transmite. 
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Contudo, na segunda função enunciativo-discursiva identificada, a genealógica, a 

posição sujeito assume um étos de representação e de representante da palavra divina e se 

constitui como uma ligação entre os homens comuns e Deus.  

Nesta função, apesar de ainda permanecermos em uma espécie de monólogo, pois 

não há uma interlocução entre o enunciador e o coenunciador, ele se caracteriza por um 

tom mais brando e citante. Isto quer dizer que a posição sujeito se contenta em descrever 

os discursos bíblicos e a palavra de Deus. Desse modo, apesar de existir e persistir ideias 

moralizantes contra os homossexuais, elas serão apenas reportadas pela posição sujeito no 

discurso em questão. Como é o caso da sequência seguinte realizada em 06 de agosto de 

2007, no Senado Federal:   

 

Perdoem-me, mas continuo achando que os Srs. Deputados não sabiam da extensão, do 

completo alcance da lei que aprovaram, porque torna crime uma opinião contrária, dizer 

que o homossexualismo é pecado, como diz a Bíblia. Dizer que é abominação, como 

escreveu Moisés há quatro mil anos, ou dizer, como Paulo disse, que atenta à natureza 

criada por Deus. O PLC nº 122 institui em nosso País a intolerância e, por isso, não pode 

ser aprovado. E que a lei não tente, Sr. Presidente, porque é garantido pela Constituição 

brasileira o direito de culto, a liberdade religiosa, arrancar da Bíblia palavra escrita por 

Moisés que nos adverte, há milênios, que o homem que deita com outro homem como se 

mulher fosse comete diante dos olhos de Deus uma abominação. (CONGRESSO 

NACIONAL, 2007, grifos nossos). 

 

Por esse motivo, em ambas as funções, mesmo havendo a perpetuação de discursos 

religiosos, elas não podem ser tratadas e descritas da mesma maneira: como vertentes de 

práticas discriminatórias e preconceituosas. 

 Na primeira função, a arqueológica, o enunciador encarna o próprio Deus, 

enquanto na segunda função, a genealógica, o enunciador transmite “a palavra de Deus” 

aos homens na terra. Logo, percebe-se que nem todos os enunciados que se desenvolvem 

por intermédio dessa vertente judaico-cristã são vetores dessas práticas discursivas e não 

discursivas nos enunciados do PLC 122/06. 

A próxima seção é destinada à discussão da ideia da possibilidade de a heterotopia 

ser uma categoria analítica após os resultados de nossas análises dos corpora. 

 

6.7  A heterotopia como categoria analítica 

 

Durante toda a pesquisa falamos em heterotopias, em pensamentos heterotópicos, 

em posicionamentos heterotópicos, em identidades heterotópicas, em pensar de maneira 
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heterotópica e outras formas designativas que constituímos mediante a noção de 

heterotopia.  

O que tentávamos construir era possibilidades outras de análises, de 

ver/ler/pensar/apreender os estudos enunciativo-discursivos para que estes nos 

direcionassem por outros caminhos e, no mesmo sentido, que nos permitisse outras 

respostas para os objetivos desta pesquisa. Destarte, um dos objetivos específicos era 

discutir a ideia de heterotopia como possibilidade de abordagem analítica a partir dos 

resultados das análises anteriores.  

Foucault aponta que as heterotopias são capazes de questionar os espaços 

normatizados, sacralizados. Ele, ao aludir à heterotopia, diz que, apesar de haver uma 

aparente homogeneidade dos espaços normatizados ou sacralizados, as heterotopias 

conseguem romper com eles, já que, ao questionarem, formam espaços de resistências e de 

contestação. 

Dessa forma, sustentávamos nesta pesquisa que as heterotopias por romperem com 

as dicotomias espaciais, igualmente, poderiam romper com as dicotomias discursivas nos 

campos e espaços político-jurídico-religioso-sociais. Uma vez que esses constituem, 

reconstituem e instituem discursivamente os saberes e as verdades sobre as sexualidades. 

Assim, as heterotopias, ao transgredirem com dualidades cristalizadas, instituiriam um 

espaço de resistência à cultura heterossexista e às práticas discriminatórias e 

preconceituosas. 

Outra hipótese que tínhamos sobre esse ponto no início deste trabalho era a de que 

o conceito de formação discursiva poderia evidenciar a heterotopia enunciativo-discursiva. 

Portanto, partíamos da ideia de que no interior de uma heterotopia discursiva haveria 

formações discursivas, ou seja, uma matriz de sentido (FISCHER, 2013) inerente a 

determinado campo ou espaço nos quais elas são formadas.  

Portanto, as heterotopias emergiriam por intermédio dessas formações específicas 

com capacidade de exercerem funções enunciativas e, com isso, posicionamentos distintos 

aos de outras formações. Foucault suscitou nas pesquisas dele a ideia de uma 

heterotopologia, estudo próprio às diversas heterotopias existentes em qualquer cultura.  

Logo, pensávamos que por haver a possibilidade de existência de heterotopologias, 

da mesma maneira, existiria formações intrínsecas a essas que poderiam comprovar a 

heterotopia discursiva.  

No entanto, à medida que iam surgindo os resultados parciais em nossas análises 

dos corpora, começamos a perceber que a noção de se estabelecer a heterotopia como 
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categoria analítica para os estudos de linguagem se distanciava, mas não se anulava 

totalmente. Podemos afirmar que algumas pistas foram nos fornecidas nesta pesquisa, no 

entanto, não foram contundentes a ponto de a afirmarmos. 

Desse modo, conseguimos identificar nos pronunciamentos uma determinada voz, 

um tom, talvez de forma mais aproximativa, um étos heterotópico ou um discurso 

heterotópico, totalmente diferente das formações discursivas nos enunciados, a formação 

contrária ao projeto e a formação favorável a ele.  

Isso nos deixou bastante surpresos e, de certa forma, bem otimistas quanto à 

capacidade de se constituir a noção de heterotopia como abordagem analítica. Porque foi 

possível distinguir esse tom, essa voz ou étos, das demais formações.  

Alguns aspectos puderam ser comprovados e outros puderam ser infirmados quanto 

à heterotopia. O primeiro a ser infirmado foi a ideia de resistência imanente à de 

heterotopia. Inicialmente, pensávamos que para obtermos ou constituirmos outros espaços, 

mesmo que enunciativo-discursivamente, diferentes daqueles habituais em que há uma 

ordem dominante, discursiva ou não discursiva, haveríamos de estabelecer resistências a 

eles, a esses espaços já delimitados pela ordem.  

Para Foucault (2012b) a resistência é intrínseca ao poder. Portanto, onde há poder 

há resistências. Contudo, o que constatamos é que em um discurso heterotópico esta, a 

resistência, não existe. Ou melhor, para haver a heterotopia discursiva não é necessária a 

resistência para a constituir. Logo, a segunda não é uma condição sine que non para a 

existência da primeira. 

Por que afirmamos isso? Porque identificamos um discurso de resistência na 

formação discursiva favorável à proposição 122/06. Igualmente, os distinguimos dos 

discursos heterotópicos, pois eles não têm o mesmo tom, a mesma voz, o mesmo étos, nem 

tampouco os mesmos objetivos enunciativo-discursivos.  

Todavia, não há como negar que a resistência é imanente às correlações de força, 

isso comprovamos em nossas análises, mas, em essência, ela não pertenceria às 

heterotopias, e isso ficou muito evidente para nós. 

O segundo aspecto definido foi o de que o discurso heterotópico pode ser descrito 

por intermédio de uma sinalização enunciativo-discursiva direcionada não a uma formação 

discursiva, mas a algo que se aproxime dela.  

Não temos como afirmar que esse aspecto se trate de uma formação discursiva, mas 

de distinções enunciativo-discursivas que o destaca ou o isola de ambas as formações que 

identificamos, a contrária ao PLC e a favorável a ele.  
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Assim, uma dessas pistas pode ser a possibilidade de emergir entre duas formações 

discursivas distintas uma terceira voz ou um tom que sinalize enunciativo-discursivamente 

algo muito ímpar em relação a ambas as outras formações.  

Um exemplo dessa voz, desse tom / étos ou, ainda, desse discurso heterotópico 

seria a noção concernente às práticas discriminatórias e preconceituosas. Por exemplo, as 

bases verbais em que cada formação constituiu os enunciados delas: 

 

FORMAÇÃO 

CONTRÁRIA 

FORMAÇÃO 

FAVORÁVEL 

FORMAÇÃO 

HETEROTÓPICA 

 

TOLERAR 

 

ACEITAR / RESPEITAR 

 

RECONHECER 

 

a) Para a FD-C coibir tais práticas tem a ver, em um primeiro momento, com a 

noção de tolerância / de tolerar os “diferentes” e as “diferenças” em nossa 

sociedade; 

b) Para a FD-F coibir tais práticas tem a ver, em um primeiro momento, com a 

noção de aceitar / de respeitar as diferenças em nossa sociedade; 

c) E, para a formação heterotópica, se é que podemos designá-la assim por não se 

tratar exatamente de uma formação, coibir tais práticas tem a ver com a noção 

de reconhecer as diversidades em nossa sociedade. E, intrínsecas a essa, a de 

respeitar e aceitar. Percebe-se que é algo muito sútil que diferencia o discurso 

heterotópico de outros discursos em nosso trabalho. 

 

Portanto, essa voz / tom ou esse discurso, apesar de uma aparente sutiliza, foi muito 

consistente e regular em nossos estudos. Tanto que chegamos a compará-lo e aproximá-lo 

ao que Foucault (2012c, 2012d) considera e descreve como temperança na Grécia Antiga 

(cf. seção 2.3).  

De forma geral, para ser um bom cidadão, um bom político, um bom homem de 

negócios ou um bom administrador, o homem tinha que ser temperante, e essa temperança 

somente seria obtida por aqueles que soubessem dosar o uso dos prazeres, entendessem e 

praticassem o cuidado de si (FOUCAULT, 2012c, 2012d).  Um homem útil aos interesses 

da cidade seria aquele que conduzisse a si mesmo de maneira equilibrada, pois, ao atingir a 

temperança, ele alcançaria os valores éticos e morais que são necessários à vida em 

sociedade.  
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Por conseguinte, o discurso heterotópico por analogia seria essa voz / tom / étos 

ligado à temperança e não à resistência nos enunciados do PLC 122/06. Todavia, como não 

temos ainda dados suficientes que comprovem o que estamos descrevendo, há de se 

esperar outras pesquisas para que a heterotopia se constitua ou se comprove como uma 

abordagem analítica para os estudos de linguagem. 

Porém, uma primeira afirmação podemos fazer, ela é, sem dúvida alguma, um 

direcionamento ou posicionamento filosófico-enunciativo-discursivo. Ela nos oferece 

possibilidades de constituirmos espaços outros, diferentes daqueles que nos habituaram a 

ver/ler/pensar/apreender não somente nos estudos enunciativo-discursivos, mas também 

em tudo aquilo ao qual estamos inseridos, seja nos espaços jurídicos, nos políticos, nos 

religiosos ou nos sociais.  

Esse discurso basilar temperante não tem a ver com uma dualidade ou indefinição 

enunciativo-discursiva de sentido sobre determinado assunto. Ele se aproxima muito mais 

da busca por soluções outras (espaços outros) dos embates e debates concernentes à 

proposição 122/06, que não somente os estabelecidos pelas formações discursivas – FD-C 

e FD-F.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Ao longo desta pesquisa, muitos foram os percursos teórico-metodológico-

analíticos articulados para que chegássemos não a uma conclusão, mas, sim, a alguns 

direcionamentos conclusivos.  

O capítulo 1 foi dedicado ao referencial contextual deste estudo. Nele, 

apresentamos alguns aspectos históricos do Movimento Homossexual Brasileiro (MHB), o 

qual surge no Brasil na segunda metade da década de 1970.   

Demonstramos na seção 1.1 que, segundo Facchini (2003, 2009, 2012, 2016), o 

MHB começa a ser formado paralelamente ao movimento feminista e ao movimento negro 

e, em um primeiro momento, fora composto por homens, com pouca abertura, naquele 

momento, para mulheres homossexuais.  

Para Facchini (2002, 2003, 2009, 2012, 2016), a trajetória do movimento LGBTIs 

pode ser dividida em três momentos específicos: o primeiro abarca o final do regime 

militar, início da abertura política, ou seja, segunda metade da década de 1970 em diante; o 

segundo período foi o de redemocratização dos anos de 1980, passando pelo movimento da 

constituinte e o surgimento da epidemia de HIV em que há uma aproximação do 

movimento homossexual com o Estado; e o terceiro vai da segunda metade da década de 

1990 em diante quando há uma multiplicação dos grupos ativistas, formação de redes 

LGBTIs nacional e regional, início das Paradas do Orgulho LGBT e a consolidação das 

parcerias com o Estado para a promoção de políticas públicas voltadas para os LGBTIs. 

Quanto ao item 1.2, descrevemos a busca das pessoas LGBTIs por direitos civis 

igualitários e por cidadania plena. Para isso, procuramos demonstrar que no Congresso 

Nacional, no que tange a proposições legislativas voltadas para a promoção de direitos e de 

cidadania, o Projeto de Lei da Câmara 122/06 marcou um período enunciativo 

(FOUCAULT, 2008a) histórico, mesmo que micro. A proposição 122/06 permaneceu por 

quatorze anos em tramitação, entre 2001 – quando ainda era designada por Projeto de Lei 

da Câmara 5003/01, e 2014 – já referenciada como Projeto de Lei da Câmara 122/06.  

No mesmo sentido, trouxemos à baila que não somente o PL 122, mas muitas 

outras propostas legislativas em favor das pessoas LGBTIs não conseguem, sequer, 

tramitar nas Casas – Câmara dos Deputados e Senado Federal.  
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Assim, por esse motivo, as maiores afirmações da agenda político-jurídico-social 

das pessoas LGBTIs têm sido obtidas por intermédio do Judiciário, o que é designado 

como processo de judicialização88(SENADO FEDERAL, 2018).  

Em 1.3 discorremos sobre os muitos percursos enunciativo-discursivos para que as 

proposições legislativas possam ser sancionadas. Com isso, apresentamos tais caminhos e 

ritos parlamentares dos PLs que são tomados por uma intensa disputa de correlações de 

força, que demarcam campos e espaços discursivos.  

Evidenciamos que este processo é, na realidade, uma prática discursiva que se 

constitui por intermédio de múltiplas correlações em que há uma extrema produção de 

saberes, de verdades e, consequentemente, de poder, de estados de poder (FOUCAULT, 

2012b, 2012c).  

As seções 1.4 e 1.5 foram destinadas à descrição da tramitação do PLC 122/06 

desde o momento em que ele fora apresentado à Câmara dos Deputados em 2001 sob a 

designação de Projeto de Lei da Câmara 5003/2001 e visou a aprofundar as questões legais 

que o PLC 122 abalizava. 

O capítulo 2 foi constituído com dois intuitos: o primeiro foi o de situar a pesquisa 

nas questões relativas ao conceito de homofobia na atualidade e trazer alguns dados 

estatísticos que corroborassem os estudos a respeito dela; e o segundo foi descrever como 

designações específicas foram fundamentais para a constituição dos saberes e das verdades 

sobre as sexualidades. Confirmamos, por meio dos estudos foucaultianos (2012b, 2012c, 

2012d, 2014) que a constituição de determinadas designações somente foi possível 

mediante correlações de força enunciativo-discursivas, em um primeiro momento, com o 

poder eclesiástico e, mais adiante, com a imanência entre as práticas médicas e as legais.  

Ainda no item 2, abordamos o conceito de homofobia mediante viés 

interdisciplinar, ou seja, nos pautamos pelas áreas do Direito, da História e da Filosofia 

(RIOS, 2006, 2007a, 2007b; RODRIGUES, 2007; BORRILLO, 2010; RAGO, 2016). 

Em 2.1 foram enfocados os dados estatísticos nacionais e internacionais sobre o 

número de assassinatos contra as pessoas LGBTIs no Brasil. O que demonstramos foi que 

os resultados não retratam a realidade e que os motivos para a inexatidão das estatísticas 

                                                 
88 Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas 

por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder 

Executivo — em cujo âmbito se encontram o presidente da República, seus ministérios e a administração 

pública em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para juízes e tribunais, 

com alterações significativas na linguagem, na argumentação e no modo de participação da sociedade. O 

fenômeno tem causas múltiplas. Algumas delas expressam uma tendência mundial; outras estão diretamente 

relacionadas ao modelo institucional brasileiro. (SENADO FEDERAL, GLOSSÁRIO LEGISLATIVO). 
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vão do descaso público para com os/as LGBTIs à falta de uma legislação específica para a 

imputabilidade desses crimes (GGB, 2016). Isso pudemos comprovar em nossas análises 

dos corpora (cf. seção 6.4.3) em que há uma constante desqualificação desses dados seja 

na forma enunciativo-discursiva ou nas questões jurídico-político-sociais.  

O dado estatístico, que é uma das principais articulações enunciativo-argumentativa 

daqueles que são favoráveis à aprovação de leis que coíbam a prática discriminatória e 

preconceituosa contra as pessoas LGBTIs, são sempre colocados em dúvida. Mais que 

isso, há uma desqualificação ininterrupta das vítimas que sofrem a prática. Elas são 

sempre, nos enunciados da proposição 122/06, culpabilizados pela violência sofrida. 

Nada diferente do que ocorre em nossa sociedade, em que vítimas pertencentes a 

minorias tendem a se tornar as responsáveis pelo que aconteceu a elas. Há sempre uma 

desculpa para justificar práticas discriminatórias e preconceituosas contra grupos 

vulneráveis socialmente. 

A seção 2.2 foi dedicada à descrição das diferentes definições para o conceito de 

homofobia e os tipos de homofobia.  

O item 2.3 traçou um percurso histórico da ideia de homofobia desde a Antiguidade 

Clássica à atualidade e em 2.4, discutimos o conceito pela visão dos direitos humanos. 

Em síntese, demonstramos que a homofobia, apesar de estar presente em diálogos 

cotidianos ou em algumas políticas afirmativas para a conscientização do problema, não há 

um real dimensionamento sobre os efeitos destrutivos que ela constitui, institui e 

reconstituiu. O que há, em muitos casos, é uma constante tentativa de banalização ou de 

minimização dela, igualmente, há a associação do conceito a uma suposta estratégia de 

vitimização das pessoas LGBTIs para que essas alcancem “privilégios legais”.  

Isso pôde ser evidenciado em 6.4.4 nos enunciados dos pronunciamentos do PLC 

122/06, no qual abordamos a formação de novos conceitos a partir da designação 

homofobia sob dois aspectos: a) a desvinculação da ideia de criminalização do ato 

discriminatório na proposição do 122/06 e a vinculação nos enunciados de três noções, a 

de homofobia, a de sujeito homofóbico e a de heterofobia; b) a emergência de novas 

expressões designativas constituídas em contraposição à noção de homofobia com intuito 

de desqualificá-la ou tencionando uma certa disputa da ordem discursiva. 

Mediante nossas análises, expusemos nos enunciados dos pronunciamentos que o 

conceito seria apenas um discurso fictício para tentar se criar uma casta social 

diferenciada e respaldada juridicamente, acima de todos os outros cidadãos de direito e 

com direito – os heterossexuais – na sociedade. Essa tática de banalização, de 
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minimização, de desqualificação ou de inversão do que é realmente a homofobia, objetiva 

naturalizar e normalizar aquilo que não é normal e nem natural. 

Igualmente, pudemos comprovar que a homofobia deve ser considerada como 

mecanismo de diversos dispositivos, inserida em correlações de força enunciativo-

discursivas e, ainda, deve ser vista como uma prática que desumaniza o outro. Muitas 

vezes ela é disseminada de forma sub-reptícia por discursos que incentivam a práticas 

discriminatórias e a práticas preconceituosas contra as pessoas LGBTIs. Isso ficou 

explícito em nossas análises (cf. seção 6.4.4). 

O subitem 2.5 abordou o curso ministrado por Michel Foucault no Collège de 

France, entre os anos de 1974 e 1975, intitulados “Os Anormais”. A seção foi subdividida 

em três partes que descreveram como determinadas designações foram constituídas por 

diversos dispositivos que instauraram os saberes e as verdades (cf. subseção 2.5.1) por 

intermédio da prática do exame médico-psiquiátrico e dos relatórios que eles geravam 

(FOUCAULT, 2014).  

 Com isso, para Foucault (2014), a prática do exame e os relatórios por ela gerados 

constituíram práticas discursivas que normalizaram as condutas e as sexualidades (cf. 

2.5.2). De igual forma, Foucault (2014) apontou como as correlações de força enunciativo-

discursivas – Igreja, Medicina, Direito - formaram, ao longo dos séculos, alianças, 

embates, se distanciaram e se aproximaram, mas sempre tomaram os corpos e as 

sexualidades como objeto de conhecimento (cf. subseção 2.5.3).  

Na 2.5.2, abordou-se como o corpo da criança foi capturado por diversos 

dispositivos de controle: pela família, pela pastoral e pelos saberes médicos. E, também, a 

imbricação entre os saberes médicos e os saberes jurídicos que resultaram nas ideias de 

normal, de anormal, do anormal, de anormalidade e estabeleceram a norma. 

Na seção 2.5.3 falamos sobre como foi a constituição da noção de 

homossexualidade e da intrínseca relação entre os saberes médicos e as políticas 

higienistas do século XIX. Referenciamos, ainda na seção 2.5.3, os estudos históricos 

sobre a sexualidade (FOUCAULT, 2012b, 2012c, 2012d). Nestes, Foucault argumenta 

como a sexualidade se tornou domínio discursivo e foi objeto de disputa e de 

conhecimento pelas correlações de força enunciativo-discursivas. Estas, segundo Foucault 

(2012b, 2012c, 2012d), instituíram o dispositivo de sexualidade.  

E, por fim, em 2.5.4 discutimos as noções de desqualificação (FOUCAULT, 2014), 

de desqualificação política (FOUCAULT, 2014) e de discursos grotescos ou ubuescos 

(FOUCAULT, 2014), as articulando aos corpora desta pesquisa, ou seja, aos enunciados 
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dos pronunciamentos políticos durante o processo de tramitação do PLC 122/06 entre os 

anos de 2001 a 2014.  

O mais importante a ser ressaltado nesse subitem é a necessidade de apreendermos 

o grotesco efetivamente por múltiplas materializações dele. Isso requer transmutá-lo de 

uma aparente irrisoriedade, puerilidade, nulidade, mediocridade, ridicularidade etc 

Devemos redimensioná-lo ao real poder que ele tem de constituir, de instituir, de 

reconstituir os saberes e as verdades sobre os direitos, a liberdade, as condutas, os corpos, 

as sexualidades e tudo aquilo que, de uma maneira ou de outra, tangencia a vida de todos 

nós. Enfim, o que pudemos depreender dos discursos grotescos ou ubuescos é que não há 

nada de irrisório e de pueril neles. 

O capítulo 3 foi concernente ao referencial teórico e se subdividiu em nove seções. 

Na seção 3.1 descreveram-se os conceitos desenvolvidos por Maingueneau (1997, 2005, 

2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010, 2014, 2015) referente ao universo, ao campo e ao 

espaço discursivo. O subitem 3.2 foi dedicado à categoria analítica de semântica global. E, 

em 3.3, discutem-se os conceitos de captação textual e de subversão textual. 

Dando continuidade, nos subitens 3.4 e 3.5, discorremos sobre os quatro feixes de 

relações e os sistemas de regras que, segundo Foucault (2008a, p. 90), caracterizam a 

“formação discursiva e definem grupos de enunciados”: a formação dos objetos, dos 

conceitos, das modalidades enunciativas e das estratégias. 

A seção 3.6 foi subdividida em três subseções e foi dedicada à noção de heterotopia 

(FOUCAULT, 2005) apreendida por um viés enunciativo-discursivo. Nela discutimos a 

possibilidade de a elencar como abordagem analítica dentro dos estudos de linguagem.  

O capítulo 4 expôs a metodologia e os procedimentos desta pesquisa. O principal 

desse item foi termos balizado as análises dos enunciados do PLC 122/06 na ideia de 

período enunciativo (FOUCAULT, 2008a). Dessa maneira, ao nos referirmos em 

tramitação, especificamos os anos em que a proposição 122/06 percorreu os espaços 

discursivos do Congresso desde o início de sua apresentação na Câmara dos Deputados, no 

ano de 2001, até à data em que ela foi arquivada, em dezembro de 2014.  

Procuramos ressaltar nesse capítulo que essa delimitação seguiu o que Foucault 

(2008a) descreve como período enunciativo "períodos enunciativos que se articulam no 

tempo dos conceitos, nas fases teóricas, nos estágios de formalização e nas etapas de 

evolução linguística, mas sem se confundir com eles” (FOUCAULT, 2008a, p. 167). 

O capítulo 5 apresentou o referencial conceitual-articulatório deste estudo e 

objetivou articularmos os estudos de Michel Foucault concernentes às ideias de saber, de 
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verdade e de estados de poder aos Estudos de Linguagem de base enunciativa, mais 

especificamente aos de Dominique Maingueneau e aos conceitos que envolvem a 

semântica global. Por conseguinte, os objetivos do item 5 foram: constituir uma abordagem 

analítica para apreendermos um dos referenciais teóricos deste estudo, mais 

especificamente, os de Michel Foucault (2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 

2012c, 2012d, 2014, 2015, 2016); e articularmos os referenciais aos quais este estudo se 

submete, ou seja, os conceitos de Foucault (2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 

2012c, 2012d, 2014, 2015, 2016) relativos ao saber, à verdade e ao poder e os de 

Dominique Maingueneau (2004, 2007, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2010) concernentes à 

Análise do Discurso de base enunciativa. 

Concernente à noção de continuum e os desdobramentos dele – as expressões 

designativas e os processos designativos (aditividais e correferenciais) - como abordagem 

metodológico-analítica para os estudos de linguagem, concluímos ser uma articulação 

válida para esta pesquisa e para os objetivos nela propostos. Ele nos possibilitou a 

constituição de espaços outros e, fundamentalmente, de respostas outras para o objeto deste 

estudo: a constituição de saberes e de verdades sobre as sexualidades nos enunciados dos 

pronunciamentos do 122/06. 

Baseados nos resultados de nossas análises, confirmamos que o continuum não é 

uma relação de sinonímia ou de associação dos vocábulos por campos semânticos. Ele 

somente pode ser entendido dentro de uma concepção mais abrangente de linguagem na 

qual o saber, a verdade e o poder são inseparáveis da constituição enunciativo-discursiva 

em que as designações emergem e formam as práticas. 

Vale lembrar que a noção de continuum designativo dialoga com os conceitos 

foucaultianos possibilitando a articulação deles aos dos Estudos de Linguagem. Ao 

falarmos em continuum, afirmamos a complexidade enunciativo-discursiva nas quais as 

designações são constituídas, instituídas ou reconstituídas. 

Destarte, articularmos essas ideias aos Estudos de Linguagem de base enunciativa 

nos permitiu a constituição de um dispositivo enunciativo-discursivo de linguagem. Assim, 

por intermédio dele, comprovamos que o continuum é a densidade do acúmulo 

enunciativo-discursivo de processos anteriores. É o efeito da complexidade enunciativo-

discursiva ao qual a linguagem emerge e, que somente tem a possibilidade de existência 

por intermédio de correlações de força enunciativo-discursivas. É a manifestação da 

linguagem como prática e dispositivo das constituições de saberes, de verdades e de poder 

e intrínseca aos sistemas histórico-sócio-culturais.  
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Assim, em 5.2 ao descrevermos os processos designativos – aditividais e 

correferenciais – concluímos que se existe uma relação de inclusão enunciativo-discursiva 

entre as designações, as expressões designativas e os processos designativos, afirmamos 

que o continuum é a densidade do acúmulo enunciativo-discursivo dos processos 

anteriores.  

Portanto, se os processos anteriores podem ser considerados e determinados pelo o 

que Foucault (2008a) descreveu como uma densidade de acúmulo dos enunciados, foi 

possível materializar essa ideia da densidade e do acúmulo por intermédio da seguinte 

expressão linguística:  

{CD = (PD + ED + D)da} 

{CD é igual a (PD e ED e D) elevados à densidade do acúmulo enunciativo-

discursivo}.  

Assim, o continuum é a densidade do acúmulo enunciativo-discursivo dos 

processos anteriores. É o efeito da complexidade enunciativo-discursiva ao qual a 

linguagem emerge e, que somente tem a possibilidade de existência por intermédio de 

correlações de força enunciativo-discursivas. É a manifestação da linguagem como prática 

e dispositivo das constituições de saberes, de verdades e de poder e intrínseca aos sistemas 

histórico-socioculturais. 

Dessa maneira, pudemos constituir uma espécie de fórmula, uma expressão 

linguística que aplicamos em todas as nossas análises dos enunciados nos 

pronunciamentos: {CD = (PD + ED + D)da}. Foi por meio dela que chegamos a todos os 

resultados encontrados neste trabalho. 

Mediante essa ideia de continuum e da expressão que o representa, o sintetiza e o 

materializa, nossas análises puderam expor a finalidade enunciativo-discursiva do 122/06: 

ser tudo, menos o que realmente ele deveria ter sido, uma proposição para criminalizar atos 

discriminatórios contra as pessoas LGBTIs.  

Desse modo, séries enunciativo-discursivas carregadas de práticas discriminatórias 

e de práticas preconceituosas contra as pessoas LGBTIs emergiram e circularam nos 

campos e espaços discursivos do Congresso.  

Por esse motivo, os saberes e as verdades sobre as sexualidades nos enunciados dos 

pronunciamentos se constituíram encapsulados por pseudodiscursos de verdade que 

obtiveram o direito à significação na ordem discursiva do Congresso Nacional.  

No capítulo 6 iniciamos as análises dos corpora. Desse modo, apresentamos o 

pronunciamento por meio da noção de rito (FOUCAULT, 2004) em 6.1. Comprovamos 
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que os que ocupam os espaços discursivos do Congresso Nacional estão validados 

duplamente para terem a possibilidade de entrar na ordem discursiva (FOUCAULT, 2004) 

das Casas e, do mesmo modo, de serem legitimados e terem direito à significância 

(FOUCAULT, 2004) nelas. Ou seja, possibilidades de constituírem, de instituírem e de 

reconstituírem verdades e saberes. 

 Na seção 6.2 delineamos a formação do objeto (FOUCAULT, 2008a) nos 

enunciados dos pronunciamentos políticos durante a tramitação da proposição 122/06 que 

se iniciou no ano de 2001 e foi arquivada em dezembro de 2014. Expusemos o 

mapeamento das designações mais recorrentes nas constituições enunciativo-discursivas 

dos pronunciamentos e, iniciamos a discussão de como se formou o objeto de discurso nos 

pronunciamentos, “o direito a ter direitos”. Relatamos, igualmente, a formação de 

conceitos a partir dos temas selecionados por intermédio da ideia de enunciado reitor 

(FOUCAUL, 2008a) e, ainda, como o objeto de discurso, o direito a ter direitos, foi 

materializado enunciativo-discursivamente por tematizações que formaram os conceitos e 

as modalidades enunciativas. 

O enunciado reitor nos possibilitou a descrição de um período menor e de séries 

enunciativo-discursivas que definimos como objeto de estudo na tramitação da proposição 

122/06. Em razão disso, ele nos mostrou possibilidades de delimitarmos e analisarmos um 

período enunciativo, não necessariamente longo, em que séries enunciativo-discursivas 

emergiram sobre uma multiplicidade de correlações de força nos enunciados dos 

pronunciamentos. Por meio dele, do enunciado reitor “todos são iguais perante a lei”, 

pudemos expor e compreender as matrizes de sentido (FISCHER, 2013, p. 141) nas 

formações discursivas do 122, a contrária a ele e a favorável. Com ele, abordamos todo um 

domínio de conceitos que se constituíram, se reconstituíram e se instituíram mediante os 

enunciados dos pronunciamentos, como exemplos citamos:  

 

a) O objeto: o direito a ter direitos; 

 

b) Os conceitos: de “ideologia de gênero”, de homofobia, a transposição 

conceitual do ato de criminalizar a discriminação para a do “ser homofóbico” 

perseguido injustamente, a transposição conceitual da noção de tolerância para 

a do “ser tolerante” que ama os homossexuais, mas não o homossexualismo, o 

duplo sucessivo ou duplo enunciativo – aquilo que dobra o ato delinquente 
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sofrido pela vítima ao suposto comportamento pregresso dela a culpabilizando 

duplamente, as e outros tantos mais que demonstramos nas análises. 

 

 Em 6.3 e em 6.4 iniciamos as descrições das conceitualizações da designação 

direito e, como elas constituíram saberes e verdades sobre as sexualidades e, igualmente, 

sobre os direitos, materiais e imateriais, que as pessoas LGBTIs poderiam ou deveriam ter 

acesso, segundo as nossas análises nos enunciados dos pronunciamentos sobre o 122/06. 

Os subitens seguintes de 6.4.1 a 6.4.6 foram referentes as análises enunciativo-

discursivas das designações mais recorrentes nos enunciados. Cada um deles esmiúça 

como elas, as designações foram discursivizadas e, dentro dessas seções especificamente, 

conceitualizadas89 nos pronunciamentos de maneira desqualificadora, discriminatória e 

preconceituosa. 

 A seção 6.5 foi direcionada à elaboração de um quadro-síntese atinente às 

conceitualizações de ambas as formações discursivas identificadas nos enunciados. 

Apresentou-se um resumo de como elas traduziram o Outro (MAINGUENEAU, 2008a; 

FOUCAULT, 2008a; FISCHER, 2013) e o enunciado reitor “todos são iguais perante a 

lei” em seus enunciados. 

A formação das modalidades enunciativas e das funções enunciativo-discursivas 

que identificamos foi abordada na seção 6.6, sendo elas: a função enunciativo-discursiva 

arqueológica e a função enunciativo-discursiva genealógica.  

E, por fim, em 6.7, mediante os resultados encontrados nas análises anteriores, 

discutimos a possibilidade de se constituir a heterotopia como abordagem analítica. 

Ao final deste trabalho só nos resta afirmar que não há uma conclusão para ele e, 

sim, direcionamentos conclusivos, pois a cada seção e subseções, nos deparávamos com 

inúmeros resultados de pesquisa. 

Esta tese enfocou a constituição de saberes e de verdades, por meio de uma análise 

enunciativo-discursiva (MAINGUENEAU, 1997, 2005, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 

2010, 2014, 2015; FOUCAULT, 2002, 2004, 2008a, 2009, 2011, 2012a, 2014, 2015, 

2016), sobre as sexualidades nos enunciados dos pronunciamentos feitos durante o 

processo de tramitação do Projeto de Lei da Câmara 122/06 no Congresso Nacional.  

Pudemos comprovar a constituição de vários domínios discursivos no que tange o 

direito das pessoas LGBTIs nos pronunciamentos, por meio do enunciado reitor 

                                                 
89Ao falarmos em conceitualizações estamos trazendo à baila o referencial foucaultiano dos feixes 

correlacionais em uma análise enunciativa (FOUCAULT, 2008a), entre eles, a formação do conceito. 
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(FOUCAULT, 2008a) “todos são iguais perante a lei”. A partir dele, uma gama de 

conceitos pôde emergir. 

Mais que debater a pertinência ou a não pertinência da proposição legal 122, a 

constitucionalidade ou a não constitucionalidade dela, iniciou-se nos enunciados uma 

discursivização de outros textos legais que normatizam os direitos e os deveres para grande 

parte da sociedade brasileira, como a Constituição Federal e o Código Civil. E, atinentes a 

estes, foram discursivizados os direitos que as pessoas LGBTIs poderiam e deveriam ter 

acesso ou, ainda, o que eles / elas não poderiam e nem deveriam ter, segundo os 

enunciados analisados.  

Por conseguinte, referente ao conceito de homofobia nos enunciados do 122/06, ele 

deve ser descrito como uma prática enunciativo-discursiva com capacidade de abjetificar o 

outro. Como comprovado nas análises dos corpora, muitas vezes, a homofobia é colocada 

em ação sub-repticiamente por discursos discriminatórios e preconceituosos que acirram os 

embates jurídico-político-religioso-sociais e, em outras, é posta de maneira grotesca e 

ubuesca. 

Assim, a homofobia deve ser apreendida como constituição de diversos saberes que 

normalizam condutas impondo um modelo hegemônico e valorizado de sexualidade 

pautada pelo padrão heterossexista, mesmo nos enunciados da proposição. 

Após nossas análises, concluímos que há no espaço discursivo do Congresso a 

homofobia institucional, porque apesar de ele ter sido criado para ser um espaço 

constitutivo de debates, de liberdades e de expressões de pensamento e, como instituição 

que deve zelar pelo bem de todos os cidadãos e cidadãs, ele falhou. Ambas as Casas 

permitiram que práticas discriminatórias e preconceituosas fossem constituídas, 

reconstituídas e instituídas nos espaços enunciativo-discursivos delas como se natural e 

normal o fossem. 

O Congresso não foi o mediador esperado entre as inúmeras práticas descritas nos 

enunciados dos pronunciamentos. Ao se calar, permitiu que enunciados de cunho 

extremamente preconceituosos, discriminatórios e de desqualificação contra as pessoas 

LGBTIs emergissem e circulassem nele por quase quatorze anos. 

Ainda no que tange o conceito, identificamos nos enunciados do PL quase todos os 

tipos de homofobia descritas por Borrillo (2010) (cf. seção 2.3): a clínica, a antropológica, 

a liberal e a institucional. 

Evidenciamos nos enunciados profusas correlações de força e, com isso, inúmeros 

saberes e verdades sobre as sexualidades e os corpos dessas tiveram campo fértil para 
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serem constituídos, reconstituídos e instituídos. Correlações essas que perpassam campos e 

espaços discursivos como os jurídicos, os políticos, os religiosos, os econômicos90 e os 

sociais.  

Por isso, podemos afirmar que os discursos religiosos não são os únicos vetores de 

práticas discriminatórias e preconceituosas contra as pessoas LGBTIs no campo e no 

espaço discursivo do Congresso Nacional. Há de se destacar que identificamos nesses 

discursos religiosos duas funções bem delineadas e bem definidas: as que exercem funções 

enunciativas direcionadas a um fundamentalismo religioso e extremamente preconceituoso 

e disseminante de práticas discriminatórias e, ainda, aqueles em que há uma função mais 

moderada e menos agressiva contra as pessoas LGBTIs, apesar de ainda se direcionar por 

dogmas seculares judaico-cristãos. 

O que presenciamos e vivenciamos nesse percurso descritivo dos enunciados do PL 

foi uma intensa invasão e devastação jurídico-político-religioso-social de todo o atinente a 

elas.  

Por conseguinte, o direito que foi discursivizado, tematizado ou conceitualizado nos 

enunciados esteve além da materialidade jurídico-político-religioso-social. Ele envolveu o 

direito ao corpo, à sexualidade, ao prazer, ao sexo, à família, enfim, à significância e à 

presentificação da essência do eu, a do estar e a do ser no mundo. 

Assim, tanto a materialidade quanto a imaterialidade do direito que as pessoas 

LGBTIs poderiam ou deveriam ter acesso, e os que eles / elas não poderiam ou não 

deveriam ter acesso – segundo nossas análises dos enunciados nos pronunciamentos - se 

tornaram domínios discursivos durante a tramitação do 122/06. 

Portanto, a proposição nunca poderia entrar, ser validada ou ter significância na 

ordem do discurso no Congresso e, tampouco, na norma social. As conceitualizações do 

PL 122/06 demonstraram a perpetuação de práticas preconceituosas e discriminatórias, de 

                                                 
90 Apesar de não termos especificado o campo econômico nos enunciados políticos analisados, inúmeros 

deles questionavam o uso do dinheiro público em programas do governo desenvolvidos em prol de uma 

agenda positiva aos LGBTIs, como, por exemplo o Brasil Sem Homofobia. Ainda eram discutidos assuntos 

que envolviam qualquer tipo de despesas ou de emprego de impostos públicos que beneficiassem as pessoas 

ou as ONGs LGBTIs: “O Deputado quer conceder esse benefício aos trabalhadores do Poder Público, e a 

Deputada Maninha quer concedê-lo aos trabalhadores das empresas privadas. 

Então, eu, Pastor Pedro Ribeiro, vou recolher meus impostos para dar assistência a um homossexual! Não 

que eu tenha algo contra o homossexual. Não! Eu sou contra o pecado que ele pratica, sou contra essa 

anomalia”. (CONGRESSO NACIONAL, 24/06/2006). – “Na semana passada, o Ministério da Saúde 

apresentou propaganda na qual abertamente fazia apologia dos homossexuais. Se alguém tem opção sexual 

diferente de outras pessoas não deve ser julgado e discriminado por assim proceder. No entanto, na condição 

de cidadão brasileiro, não admito que o Governo Federal gaste o dinheiro de impostos pagos pelo cidadão 

para fazer apologia do homossexualismo na televisão. No Brasil, há muitos homossexuais, assim como em 

outros países, mas não somos uma nação de homossexuais. (CONGRESSO NACIONAL, 11/06/2003). 
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saberes e de verdades sobre as sexualidades e sobre os corpos dessas resultantes de 

inúmeros discursos que ultrapassam a questão religiosa.  

Após termos analisado as conceitualizações do projeto concluímos que, na 

realidade, não foi ele o objeto de conceitualização, mas sim as pessoas LGBTIs, porque a 

discursivização, a tematização das designações e expressões designativas e as 

conceitualizações que emergiram delas no PL 122, abarcavam sempre o próprio 

homossexual e, de maneira geral, as sexualidades. Nesse sentido, a desqualificação da 

proposição foi a desqualificação das pessoas LGBTIs e, não somente, do texto legal que ali 

se constituía.  

O processo de tramitação do PLC 122/06 é um dos maiores exemplos na atualidade 

do exercício de poderes que mantêm o status quo heterossexista em nossa sociedade. 

Poderes que constituíram, reconstituíram e instituíram os pseudosaberes e as 

pseudoverdades sobre as sexualidades nos enunciados da proposição 122. 

A ordem discursiva dominante no Congresso Nacional é a mesma ordem 

legitimadora das discrepâncias e das inverdades jurídico-político-sociais que abrangem as 

ditas, para essa ordem, minorias.  

Destarte, é essa mesma ordem que vem decidindo os rumos, em todos os sentidos, 

que nosso país deve ou pode tomar. É ela que, por intermédio de seus discursos, tem 

recebido a chancela de verdade ou, no mínimo, de pretensão à verdade e, de igual forma, 

que vem usurpando direitos historicamente conquistados. 

No entanto, diante desse cenário supracitado, é sempre possível estabelecermos 

resistências contra essa ordem enunciativo-discursiva e político-jurídico-religioso-social, 

buscando e constituindo espaços outros que nos deem possibilidades de curto-circuitá-la 

(enunciativo-discursiva ou não) para heterotopicalizar espaços diferentes daqueles que nos 

habituaram a ver, a ler, a apreender, a compreender, a estar e a ser no mundo. 

Esta pesquisa nos mostrou e nos possibilitou exatamente isso. 
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ANEXO A: Texto final do PL 5003/01 proposto pela então Deputada Federal, Iara 

Bernardi (PT-SP) 

 

REDAÇÃO FINAL PROJETO DE LEI Nº 5.003-B, DE 2001  

  
Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que 

define os crimes resultantes de preconceito de raça 

ou de cor, dá nova redação ao § 3º do art. 140 do 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 

Código Penal, e ao art. 5° da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras 

providências.  

  

O CONGRESSO NACIONAL decreta:  

  

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 – Código Penal, e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, definindo os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. 

  

Art. 2º A ementa da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

 

“Define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, 

procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. ” (NR)  

Art. 3º O caput do art. 1º da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

 

“Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação 

sexual e identidade de gênero. ” (NR)  
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Art. 4º A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 

4º-A:  

“Art. 4ºA Praticar o empregador ou seu preposto atos de dispensa direta ou indireta:  

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. ”  

 

Art. 5º Os arts. 5º, 6º e 7° da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a vigorar com a 

seguinte redação:  

“Art. 5º Impedir, recusar ou proibir o ingresso ou a permanência em qualquer ambiente ou 

estabelecimento público ou privado, aberto ao público:  

Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos. ” (NR)  

 

“Art. 6º Recusar, negar, impedir, preterir, prejudicar, retardar ou excluir, em qualquer 

sistema de seleção educacional, recrutamento ou promoção funcional ou profissional:  

Pena – reclusão de 3 (três) a 5 (cinco) anos.  

 

Parágrafo único. (Revogado). ” (NR)   

“Art. 7º Sobretaxar, recusar, preterir ou impedir a hospedagem em hotéis, motéis, pensões 

ou similares:  

Pena – reclusão de 3 (três) a 5 (cinco) anos. ” (NR)  

 

Art. 6º A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 

7º-A:  

“Art. 7º-A Sobretaxar, recusar, preterir ou impedir a locação, a compra, a aquisição, o 

arrendamento ou o empréstimo de bens móveis ou imóveis de qualquer finalidade:  

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. ”  

Art. 7º A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar acrescida dos seguintes art. 

8º-A e 8º-B:  

 

“Art. 8º-A Impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais 

públicos ou privados abertos ao público, em virtude das características previstas no art. 1º 

desta Lei:  

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. ”  
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“Art. 8º-B Proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão 

homossexual, bissexual ou transgênero, sendo estas expressões e manifestações permitidas 

aos demais cidadãos ou cidadãs:  

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. ”  

 

Art. 8º Os arts. 16 e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a vigorar com a 

seguinte redação:  

“Art. 16. Constituem efeito da condenação:  

I – a perda do cargo ou função pública, para o servidor público; 

 

II – inabilitação para contratos com órgãos da administração pública direta, indireta 

ou fundacional 

 

III – proibição de acesso a créditos concedidos pelo poder público e suas instituições 

financeiras ou a programas de incentivo ao desenvolvimento por estes instituídos ou 

mantidos; 

 

IV – vedação de isenções, remissões, anistias ou quaisquer benefícios de natureza 

tributária;  

 

 

V – multa de até 10.000 (dez mil) U-FIRs, podendo ser multiplicada em até 10 (dez) 

vezes em caso de reincidência, levando-se em conta a capacidade financeira do infrator;  

 

VI – suspensão do funcionamento dos estabelecimentos por prazo não superior a 3 

(três) meses.  

§ 1º Os recursos provenientes das multas estabelecidas por esta Lei serão destinados para 

campanhas educativas contra a discriminação.  

§ 2º Quando o ato ilícito for praticado por contratado, concessionário, permissionário da 

administração pública, além das responsabilidades individuais, será acrescida a pena de 

rescisão do instrumento contratual, do convênio ou da permissão.  

§ 3º Em qualquer caso, o prazo de inabilitação será de 12 (doze) meses contados da data da 

aplicação da sanção.  
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§ 4º As informações cadastrais e as referências invocadas como justificadoras da 

discriminação serão sempre acessíveis a todos aqueles que se sujeitarem a processo 

seletivo, no que se refere à sua participação. ” (NR)  

“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero:  

................................................  

§ 5º O disposto neste artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação violenta, 

constrangedora, intimidatória ou vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou 

psicológica. ” (NR)  

Art. 9º A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar acrescida dos seguintes 

arts. 20-A e 20-B:  

“Art. 20-A. A prática dos atos discriminatórios a que se refere esta Lei será apurada em 

processo administrativo e penal, que terá início mediante:  

I – reclamação do ofendido ou ofendida; 

  

II – ato ou ofício de autoridade competente; 

  

III – comunicado de organizações não governamentais de defesa da  

cidadania e direitos humanos.”  

 “Art. 20-B. A interpretação dos dispositivos desta Lei e de todos os instrumentos 

normativos de proteção dos direitos de igualdade, de oportunidade e de tratamento 

atenderá ao princípio da mais ampla proteção dos direitos humanos.  

 

§ 1º Nesse intuito, serão observadas, além dos princípios e direitos previstos nesta Lei, 

todas as disposições decorrentes de tratados ou convenções internacionais das quais o 

Brasil seja signatário, da legislação interna e das disposições administrativas.  

§ 2º Para fins de interpretação e aplicação desta Lei, serão observadas, sempre que mais 

benéficas em favor da luta antidiscriminatória, as diretrizes traçadas pelas Cortes 

Internacionais de Direitos Humanos, devidamente reconhecidas pelo Brasil. ”  

 

Art. 10. O § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 

Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 140. ........................... ................................................ 
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§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, 

procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero, ou a 

condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:  

Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. ” (NR)  

 

Art. 11. O art. 5º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:  

“Art. 5º...............................  

Parágrafo único. Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa 

para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, 

orientação sexual e identidade de gênero, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar 

ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso 

XXXIII do caput do art. 7º da Constituição Federal. ” (NR)  

 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2006.  

  

Relator 
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ANEXO B: Parecer, Relatório e Substitutivo ao PL 5003/01 proposto pelo Relator, 

Luciano Zica 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

 

PROJETO DE LEI NO 5.003, DE 2001 

 

Determina sanção às práticas discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas. 

Autor : Deputada Iara Bernardi 

Relator : Deputado Luciano Zica 

– RELATÓRIO 

 

A proposição sob exame desta Comissão, qual seja, o Projeto de Lei no 

5.003/2001, tem por objeto a fixação de sanções de natureza administrativa, contra 

qualquer pessoa jurídica que pratique atos discriminatórios em virtude da orientação 

sexual das pessoas, sem prejuízo de outras de natureza civil ou penal. 

A MD. Presidência da Câmara dos Deputados acolheu os requerimentos de 

apensamento de outros 5 (cinco) Projetos de Leis que tramitam nesta Casa, quais sejam  

a) Projeto de Lei no 0005 de 2003, de autoria da nobre 
Deputada Iara Bernardi, também autora da propositura principal, o qual "Altera os arts. 1 
0 e 20 da Lei no 7.716, de 5 de Janeiro de 1989, e o S 30 do art. 140 do Código Penal, para 
incluir a punição por discriminação ou preconceito de gênero e orientação sexual"; 

b) Projeto de Lei no 0381 de 2003, de autoria do nobre 
Deputado Maurício Rabelo, o qual "Altera a redação do art. 1 0 e do art. 20 da Lei no 

7.716, de 5 de Janeiro de 1989, que 'Define os crimes resultantes de preconceito de raça 
ou de cor'", incluindo a punição por discriminação ou preconceito de "cultura", 

c) Projeto de Lei no 3143 de 2004, de autoria da nobre 
Deputada Laura Carneiro, que altera a Lei no 7.716, de 5 de Janeiro de 1989, que define 
os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor", incluindo a punição por 
discriminação ou preconceito por "sexo ou orientação sexual"; 

d) Projeto de Lei no 3770 de 2004, de autoria do nobre 
Deputado Eduardo Valverde, o qual "Dispõe sobre a promoção e reconhecimento da 
liberdade de orientação, prática, manifestação, identidade, preferência sexual e dá outras 
providências", 

e) Projeto de Lei no 4243 de 2004, de autoria do nobre 
Deputado Edson Duarte, o qual "Estabelece o crime de preconceito por orientação sexual, 
alterando a Lei no 7.716, de 5 de Janeiro de 1989". 

 

As proposições são de competência final do Plenário da Câmara dos Deputados. 

É o Relatório. 
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- VOTO DO RELATOR 

 

Os requisitos constitucionais referentes à competência para legislar — art. 22 da 

Constituição da República — e de iniciativa legislativa — art. 61 da mesma Lei Maior — 

estão satisfeitos, e os Projetos sob exame não ferem normas constitucionais, à exceção do 

dispositivo presente no PL 5.003/2001, fixando prazo ao Poder Executivo para emitir a 

sua regulamentação, um vício sanável e que não prejudica a proposição em si. 

Á exceção do PL no 0381/2003, todas as demais proposições tratam do 

enfrentamento por parte do Estado brasileiro ao grave problema da discriminação que 

atinge, de maneira extremamente grave, à parcela da população brasileira constituída por 

lésbicas, gays, travestis, transexuais e bissexuais. E o diagnóstico em relação a este 

quadro de opressão e violência já constitui uma unanimidade dentre os militantes dos 

movimentos de direitos humanos em nosso País, sendo importante destacar-se que já no 

II Programa Nacional de Direitos Humanos, editado durante o Governo do ex-Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, essa avaliação já constava para fundamentar um conjunto 

de medidas ali propostas, dentre as quais destacamos: 

"116. Propor o aperfeiçoamento da legislação penal no que se 

refere à discriminação e à violência motivadas por orientação 

sexual." 

E o Programa Brasil Sem Homofobia, editado agora no Governo do Presidente 

Luis Inácio Lula da Silva, a partir de uma avaliação semelhante ao H PNDH, propugna 

uma série de medidas, estando dentre estas a seguinte: 

" l— Legislação e Justiça 

10) apoiar e articular as proposições no Parlamento Brasileiro que 

proíbam a discriminação decorrente de orientação sexual e 

promovam os direitos de homossexuais, de acordo com o 

Relatório do Comitê Nacional para a Preparação da Participação 

Brasileira na III Conferência Mundial das Nações Unidas Contra o 

Racismo e a 

Intolerância Correlata e com as resoluções do Conselho Nacional 

de Combate à Discriminação." 

As proposições apresentadas, portanto, estão em plena consonância com os 

diagnósticos realizados há alguns anos em diversos eventos da sociedade civil 
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organizada, especialmente aqueles do movimento de lésbicas, gays, travestis, transexuais 

e bissexuais, de direitos humanos, e de organismos governamentais. A discriminação e a 

violência que atingem este segmento vão desde as "piadas" de gosto discutível em certos 

programas de televisão, até o espancamento e o assassinato em praça pública, como 

ocorreu com Edson Néris da Silva, em São Paulo, SP, na Praça da República, em 6 de 

Fevereiro de 2000. 

As leis, com certeza, não terão o condão de mudar mentalidades marcadas pela 

intolerância e pelo preconceito, mas temos a convicção de que marcos legais que 

imponham, com finalidade acima de tudo pedagógica, punições a quem pratique atos de 

discriminação a lésbicas, gays, travestis, transexuais e bissexuais, ajudarão a que um dia 

nosso País viva um clima de respeito e aceitação às diferenças de orientação sexual e 

identidade de gênero. 

O Projeto de Lei no 5.003 de 2001, é bastante meritório ao estabelecer sanções de 

caráter administrativo às pessoas jurídicas que, através de seus agentes, empregados, 

dirigentes, propaganda ou qualquer outro meio, promoverem, permitirem ou concorrerem 

para a discriminação de pessoas em virtude de sua orientação sexual, descrevendo em 

oito incisos as situações caracterizadas como discriminatórias. E não se trata de algo 

contrário à nossa tradição jurídica, posto que já encontramos em nossa legislação, no art. 

30 da Lei no 9.029, de 13 de Abril de 1995, a previsão de penalidades administrativas em 

caso de condutas discriminatórias, naquela hipótese representadas pela exigência de 

atestados de gravidez e esterilização e outras práticas similares. 

Portanto, merece ser acolhida a proposição contida no Projeto de Lei no. 5003 de 

2001, apenas com algumas alterações visando seu aprimoramento. A primeira delas, 

estabelecendo na proibição de discriminar não apenas a expressão "orientação sexual", 

que contempla a heterossexualidade, a bissexualidade e a homossexualidade, mas 

acrescentando igualmente o conceito de "identidade de gênero", para abranger também as 

transexuais e as travestis, pois trata-se de uma caracterização social diferenciada. Em 

segundo lugar, acreditamos que o elenco de situações de discriminação, além de não 

dever ser taxativo, mas sim enunciativo, o que necessita de uma alteração no caput do 

artigo em questão, pode ser mais bem descrito, tomando-se por base algumas referências 

de legislações estaduais deste teor já em vigor há alguns anos, como a Lei Estadual de SP 

no 10.948 de 2001. 

Desde 1973 a Associação Americana de Psiquiatria deixou de considerar a 

homossexualidade uma doença mental. Em 1975 foi seguida pela Associação Americana 
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de Psicologia (APA) que adotou a resolução que estabelece: “a homossexualidade per se 

não implica em prejuízo na capacidade de julgamento, na estabilidade, na confiança e em 

nenhuma outra capacidade social ou vocacional". 

No Brasil, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia 

também estabeleceram resoluções contrárias à visão patológica da homossexualidade. 

A definição acima nos leva, por sua vez, a fazer uma distinção entre os diversos 

componentes (socialmente construídos) pelos quais classificamos a sexualidade humana: 

sexo biológico (ser macho, fêmea ou intersexual anátomo-fisiologicamente), orientação 

sexual (atração por pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo biológico, isto é, ser 

heterossexual, bissexual ou homossexual), identidade de gênero (ser mulher ou homem) 

e papel de gênero (comportar-se de forma feminina, masculina ou andrógina). 

O Projeto de Lei no 3.770 de 2004, que afirma a liberdade de orientação, prática, 

manifestação, identidade e preferência sexual, fixando igualmente sanções 

administrativas contra as práticas discriminatórias desse tipo, apesar de algumas 

imprecisões teóricas, pode ser assimilado em alguns de seus aspectos, como a descrição 

das condutas discriminatórias, a previsão do processo administrativo, e a proposta de 

alteração de legislação que proíbe práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou 

de permanência de relação jurídica de trabalho. 

Em relação aos Projetos que propõem a alteração da Lei no 7.716 de 1989 do 

Código Penal, entendemos que podem ser assimilados os de no 0005 de 2003 e de no 

3.143 de 2004, pois ambos preveem a inclusão da punição por orientação sexual na 

tipificação penal ali prevista, sendo que o primeiro acrescenta também a penalização em 

decorrência de "gênero" e o segundo em decorrência de "sexo", o que não somente é 

justificável como oportuno e conveniente. 

Entretanto, não consideramos o mesmo em relação ao PL no 0381 de 

2003, que propõe a inclusão da punição por discriminação em razão de "cultura", posto 

que não vislumbramos, com a objetividade necessária a uma norma penal, o que seria 

esta discriminação em razão de "cultura" até em virtude de sua exígua justificação. 

Da mesma forma, não consideramos oportuna a previsão contida no 

PL no 4243 de 2004, ao pretender acrescentar à Lei no 7.716 de 1989, a previsão de 

inafiançabilidade destes crimes, pois apresenta-se com indisfarçável intenção de 

agravamento de penas, algo que não nos parece, do ponto de vista da doutrina penal, 

como medida eficaz no combate aos delitos. Mais do que agravar penas, precisamos da 
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eficácia no cumprimento das penas já existentes, esse sim o caminho para superarmos o 

quadro de impunidade reinante em País. 

Diante do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica 

legislativa e rejeição do PL no 0381/2003 e do PL no 4243/2004, e pela 

constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e pela aprovação, no mérito, do 

PL no 5.003/2001, do PL no 0005/2003, do PL no 3143/2004, e do PL no 3770/2004, na 

forma do Substitutivo que ora apresentamos, apenas para consolidar e aperfeiçoar os 

textos dos mesmos. 

Sala da Comissão, em de abril de 2005 

 

Relator 

  



341 

 

 

ANEXO C: Substitutivo, Relatório, Subemenda, Voto e Parecer apresentados pela 

Relatora, Fátima Cleide. 

 

PARECER N.º       , DE 2009 

Da COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E 

LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, sobre o Projeto 

de Lei da Câmara nº 122, de 2006 (PL n.º 5.003, de 

2001, na Casa de origem), que altera a Lei n.º 7.716, 

de 5 de janeiro de 1989, o Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 

de dezembro de 1940, e o Decreto-Lei 5.452, de 1.º 

de maio de 1943, para coibir a discriminação de 

gênero, sexo, orientação sexual e identidade de 

gênero. 

RELATORA: Senadora FÁTIMA CLEIDE 

– RELATÓRIO 

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 122, de 2006 (Projeto de  

Lei nº 5.003, de 2001, na Câmara dos Deputados) é de autoria da Deputada Federal 

Iara Bernardi, tendo sido aprovado naquela Casa em 23 de novembro de 2006.  

A proposição tem por objeto a alteração da Lei nº 7.716, de 5 de  

janeiro de 1989, cuja ementa proclama: “Define os crimes resultantes de preconceito de 

raça ou de cor.” 

Embora a ementa se refira apenas a duas hipóteses de motivação  

discriminatória passíveis de tipificação penal, o art. 1º da mencionada lei, com base na 

alteração efetuada pela Lei nº 9.459, de 15 de maio de 1997, estabelece que “Serão 

punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, 

cor, etnia, religião ou procedência nacional”. 

Fui designada relatora desta proposição em 7 de fevereiro de 

2007 nesta comissão, de lá para cá, realizamos diversos debates públicos. Criei um grupo 

de trabalho que contou com a participação de diversos setores da sociedade envolvidos 

com esse tema, com posições favoráveis e contrárias.  

O Senador Gim Argello apresentou requerimento, aprovado em  

plenário, que determinou o encaminhamento da proposição à Comissão de Assuntos 

Sociais, onde também fui designada relatora. Após todo o acumulo a respeito da matéria, 

respeitando as demandas dos diversos setores da sociedade que se manifestaram à respeito, 

elaborei emenda que foi aprovada pela referida comissão. 

– ANÁLISE 

O atual conceito de cidadania está intimamente ligado aos  
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direitos à liberdade e à igualdade, bem como à idéia de que a organização do Estado e da 

sociedade deve representar o conjunto das forças sociais e se estruturar a partir da 

mobilização política dos cidadãos e cidadãs. 

No entanto, a discriminação, o preconceito e a violência ainda  

permeiam o dia-a-dia de milhões de brasileiros e brasileiras que se mostram diferentes dos 

que estão no poder em nossa sociedade. A discriminação e o preconceito geram inúmeras 

violações de direitos básicos dos seres humanos. O Direito de ir-e-vir, o direito ao trabalho, 

à saúde, à educação, e ao direito primeiro, que é o direito à vida.  

A matéria em debate ficou conhecida, equivocadamente 

como Projeto da Homofobia, por ter artigos que explicitavam o combate à discriminação à 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Porém já na redação anterior ao 

substitutivo apresentado na CAS, foi inserida a discriminação de gênero, que muito é 

conhecida por todos nós, e que teve um horripilante exemplo em São Bernardo do Campo, 

dias atrás, no episódio da estudante Geisy Arruda na UNIBAN. 

Fiel aos preceitos democráticos republicanos, esta Relatoria  

acatou as diversas solicitações de ampliação do prazo para aprofundamento da discussão 

sobre os dispositivos propostos no projeto, de modo a contemplar os diferentes interesses 

que se apresentaram nessa construção legislativa. Entendi ser pertinente a apresentação de 

um substitutivo que adequasse às diferentes demandas e que tornasse o texto mais simples 

e objetivo. Outro ponto importante foi a inclusão das pessoas idosas e pessoas com 

deficiência. 

2 

Importa, nesse momento, reconhecer que o projeto se 

referencia na Dignidade Humana e no Pluralismo Político, como conceitos básicos, e em 

dois princípios que lhe são elementares: a liberdade e a igualdade. A igualdade não implica 

negação de diferenças, mas pressupõe a garantia da não-discriminação. Da mesma forma, a 

Dignidade Humana e o Pluralismo Político, como princípios fundamentais da República, 

obrigam o Estado a coibir a discriminação e a garantir tolerância, civilidade e 

imparcialidade de tratamento. Nesse contexto, o projeto propõe uma regulação de 

convivência que contempla duas máximas milenares: a liberdade de arbítrio e o respeito ao 

próximo.  

Desse modo, em consonância com a Constituição Federal, 

as normas propostas buscam proteger a vida, não apenas em seu sentido biológico, mas nas 

relações sociais indispensáveis ao seu desenvolvimento. 
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Quanto ao mérito específico da proposta, cabe ressaltar 

que todas as condutas descritas no PLC nº 122, de 2006, se referem a comportamentos 

dolosos, que têm a intenção explícita de vitimar o outro, motivados por preconceito contra 

indivíduos ou grupos.  

Igualmente, configuram-se meritórios os dispositivos 

prescritos no PLC nº 122, de 2006, que alcançam a pessoa jurídica, na justa medida de sua 

responsabilidade na multiplicação de condutas lesivas à sociedade.  

Esta Relatoria entende que o PLC nº 122, de 2006, tem 

pleno mérito na adequada definição de sujeitos e condutas criminosas, em face da inegável 

necessidade de recursos penais para coibir a discriminação homofóbica, de gênero, de 

pessoas com deficiência e de idosos no território nacional e em função de garantir a 

universalidade do direito à igualdade e à diversidade entre os cidadãos e cidadãs. 

No âmbito desta comissão foram apresentadas seis 

emendas pelo nobre Senador Wilson Matos, as quais compreendo estarem contempladas 

no substitutivo que apresento. 

 

– VOTO 

 

Em face do exposto, não vislumbrando qualquer óbice de ordem  

legal, constitucional ou de técnica legislativa, e julgando ser esta uma matéria de extrema 

importância para o pleno exercício da cidadania, votamos pela rejeição das emendas e pela 

aprovação do Projeto de Lei da Câmara n.º 122, de 2006 na forma da emenda 

(substitutivo) aprovada na Comissão de Assuntos Sociais.  

EMENDA     - CDH (SUBSTITUTIVO) Projeto de Lei da Câmara 122, de 

2006 

  

Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o § 3º do art. 

140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 

Código Penal, para punir a discriminação ou preconceito de 

origem, condição de pessoa idosa ou com deficiência, gênero, 

sexo, orientação sexual ou identidade de gênero, e dá outras 

providências. 

Art. 1º A ementa da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a 

vigorar com a seguinte redação:  
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“Define os crimes resultantes de  

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, 

condição de pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, 

orientação sexual ou identidade de gênero.” (NR) 

 

Art. 2º A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar 

com as seguintes alterações:  

4 

“Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes 

de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, 

origem, condição de pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, 

orientação sexual ou identidade de gênero. ” (NR) 

“Art. 8º Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, 

bares ou locais semelhantes abertos ao público. 

Pena: reclusão de um a três anos. 

Parágrafo único: Incide nas mesmas penas aquele que impedir ou 

restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais 

públicos ou privados abertos ao público de pessoas com as 

características previstas no art. 1º desta Lei, sendo estas expressões 

e manifestações permitida às demais pessoas. ” (NR) 

“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa 

idosa ou com deficiência, gênero, sexo, orientação sexual ou 

identidade de gênero. 

Pena: reclusão de um a três anos e multa. ” (NR) 

Art. 3º O § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

“§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a 

raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou com 

deficiência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de 

gênero:...............................................................”  

(NR) 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão, 

, Presidente 

, Relatora  
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ANEXO D: Substitutivo, Subemenda, Relatório, Parecer e Voto apresentados pela 

Relatora, Marta Suplicy 

 

EMENDA Nº – CDH (SUBSTITUTIVO)  

 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2006  

 

Define os crimes resultantes de preconceito de sexo, orientação sexual ou 

identidade de gênero, altera o Código Penal e dá outras providências.  

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta:  

 

Art. 1º Esta Lei define crimes resultantes de preconceito de sexo, orientação 

sexual ou identidade de gênero.  

Art. 2º Para efeito desta Lei, o termo sexo refere-se à distinção entre homens e 

mulheres;  orientação  sexual,  à  heterossexualidade, homossexualidade 

 ou bissexualidade; e identidade de gênero, à transexualidade e à travestilidade.  

Art. 3º O disposto nesta Lei não se aplica à manifestação pacífica de 

pensamento decorrente da fé e da moral fundada na liberdade de consciência, de crença e 

de religião de que trata o inciso VI do art. 5º da Constituição Federal.  

 

Discriminação no mercado de trabalho  

 

Art. 4º Deixar de contratar ou nomear alguém ou dificultar sua contratação ou 

nomeação, quando atendidas as qualificações exigidas para o posto de trabalho, motivado 

por preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero:  

Pena – reclusão, de um a três anos.  

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem, durante o contrato de 

trabalho ou relação funcional, confere tratamento diferenciado ao empregado ou servidor, 

motivado por preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero.  

 

Discriminação nas relações de consumo  
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Art. 5º Recusar ou impedir o acesso de alguém a estabelecimento comercial de 

qualquer natureza ou negar-lhe atendimento, motivado por preconceito de sexo, orientação 

sexual ou identidade de gênero:  

Pena – reclusão, de um a três anos.  

 

Discriminação na prestação de serviço público  

 

Art. 6º Recusar ou impedir o acesso de alguém a repartição pública de 

qualquer natureza ou negar-lhe a prestação de serviço público motivado por preconceito de 

sexo, orientação sexual ou identidade de gênero:  

Pena – reclusão, de um a três anos.  

 

Indução à violência  

 

Art. 7º Induzir alguém à prática de violência de qualquer natureza, motivado 

por preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero:  

Pena – reclusão, de um a três anos.  

Art. 8º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –  

Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 61. ……………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………

…..  

II – 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

m) motivado por preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de 

gênero.” (NR)  

“Art. 121. …………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………

….  

§ 2º ………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………

…..  
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VI – motivado por preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de 

gênero.  

……………………………………………………………………………….” 

(NR) “Art. 129. …………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………

….  

§ 12. Aumenta-se a pena de um terço se a lesão corporal foi motivada por 

preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero.” (NR)  

“Art. 136. …………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………

….  

§ 3º Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é 

praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, ou é motivado 

por preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero.” 

(NR)  

“Art. 140. …………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………

….  

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, 

etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, sexo, 

orientação sexual ou identidade de gênero:  

……………………………………………………………………………….” 

(NR) “Art. 286. ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….  

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço quando a incitação for 

motivada por preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero” (NR)  

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Sala da Comissão,  

, Presidente  

, Relatora  

Fonte: Senado.   



348 

 

 

ANEXO E: Substitutivo, Subemenda, Relatório, Parecer e Voto apresentados pelo 

Relator, Paulo Paim 

 

PARECER Nº    , DE 2013  

Da COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E 

LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, sobre o Projeto 

de Lei da Câmara n.º 122, de 2006 (PL n.º 5.003, de 

2001, na origem), da Deputada Iara Bernardi, que 

altera a Lei n.º 7.716, de 5 de janeiro de 1989, o 

Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e 

o Decreto-Lei 5.452, de 1.º de maio de 1943, para 

coibir a discriminação de gênero, sexo, orientação 

sexual e identidade de gênero.  

RELATOR: Senador PAULO PAIM  

I – RELATÓRIO  

Está sob exame da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa (CDH) o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 122, de 2006 (Projeto de Lei nº 

5.003, de 2001, na origem), de autoria da Deputada Iara Bernardi, aprovado naquela Casa 

em 23 de novembro de 2006.  

O texto original impunha (em lei avulsa) sanções administrativas  

às pessoas jurídicas por práticas discriminatórias motivadas por orientação sexual, sob a 

invocação do princípio da igualdade, inscrito no art. 5º da Constituição da República. 

Ganhou, no entanto, o formato de lei modificativa de natureza penal ainda no curso de sua 

tramitação pela Casa iniciadora.  

Assim, o projeto ora submetido à revisão do Senado visa alterar a Lei nº 

7.716, de 5 de janeiro de 1989, que cuida de punir crimes resultantes de discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, para nela inserir punição 

também aos crimes praticados por discriminação de gênero, sexo, orientação sexual e 

identidade de gênero. Para tanto, além de estender o escopo de proteção dessa lei a novos 

segmentos, criminaliza uma série de condutas, define o rito de apuração dos atos 

discriminatórios, amplia significativamente os efeitos da condenação, altera a 

Consolidação das Leis do Trabalho, bem como o Código Penal, instituindo nova 

qualificadora para o crime de injúria.  

Inicialmente distribuído ao exame deste Colegiado e, também, ao  

da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), o PLC nº 122, de 2006, foi objeto 

de sete audiências públicas no âmbito da CDH antes de ser remetido à análise prévia da 

Comissão de Assuntos Sociais (CAS), por força da aprovação de requerimento.  
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Depois de realizar mais sete audiências públicas de instrução da  

matéria, a CAS emitiu parecer favorável ao PLC nº 122, de 2006, nos termos de 

substitutivo apresentado pela relatora, Senadora Fátima Cleide. O substitutivo acata o teor 

do projeto aprovado pela Câmara no tocante à proibição do preconceito e da discriminação 

fundados na orientação sexual e na identidade de gênero (em afronta à homofobia) e nos 

critérios de sexo e gênero (em afronta ao machismo). Acolhe, igualmente, a qualificação de 

injúria derivada da manifestação de preconceitos e a extensão da pena de reclusão a quem 

“impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou 

privados abertos ao público, sendo estas franqueadas às demais pessoas”. Sem instituir 

novos crimes, inova, entretanto, ao sugerir a criminalização do preconceito e da 

discriminação fundados na condição de pessoa idosa ou com deficiência e ao substituir a 

expressão “procedência nacional” por “origem” nos tipos penais referidos na lei.  

No âmbito da CDH, onde não foi alvo de emendas até o  

momento, o projeto já deu ensejo a outras cinco audiências públicas de instrução e deverá 

ser ainda examinado pela CCJ no curso de sua tramitação por esta Casa Revisora.  

 

II – ANÁLISE  

 

Nos termos do art. 102-E do Regimento Interno do Senado Federal, compete 

a este Colegiado opinar sobre matéria que trate da garantia e promoção dos direitos 

humanos, caso específico do projeto sob análise.  

À luz da Constituição, o PLC nº 122, de 2006, parece estar apto a  

receber o aval do Senado. A nosso ver, ele não afronta cláusula pétrea, respeita o princípio 

da reserva de iniciativa, materializa-se na espécie adequada de lei e versa sobre matéria que 

está no âmbito de competência legislativa da União e das atribuições dos membros do 

Congresso Nacional.  

Com relação ao mérito, afigura-se-nos inequívoco o mérito da  

iniciativa da Deputada Iara Bernardi, que se respalda no respeito à Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, segundo a qual todo ser humano tem o direito de ser, em todos os 

lugares, reconhecido como pessoa perante a lei, independentemente de sua cor, etnia, sexo, 

orientação sexual, identidade de gênero, idade, credo, origem ou grau de escolaridade. 

Afinal de contas, as pessoas devem ser reconhecidas como pessoas simplesmente: em casa 

e na rua, na família e na sociedade, no trabalho e no lazer, em qualquer situação.  

Também não temos dúvida da necessidade de recorrer aos  
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mecanismos penais para coibir a discriminação no território nacional e para garantir a 

universalidade do direito à igualdade e à diversidade, pois a homofobia é um ato 

juridicamente condenável, merecedor da represália social e estatal. Aliás, foi isso o que 

restou claro no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277, em que o 

Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmou o voto do relator, Ministro Carlos 

Ayres Brito, segundo o qual a:  

(...) Constituição do Brasil proíbe, de modo expresso, o preconceito 

em razão do sexo ou da natural diferença entre a mulher e o homem. 

Uma proibição que nivela o fato de ser homem ou de ser mulher às 

contingências da origem social e geográfica das pessoas, assim como 

da idade, da cor da pele e da raça, na acepção de que nenhum desses 

fatores acidentais ou fortuitos se põe em causa de merecimento ou de 

desmerecimento intrínseco de quem quer que seja.  

  

Entendemos, todavia, que o substitutivo da CAS aperfeiçoa a  

abordagem da matéria proposta, sobretudo porque instruído por amplo e profundo debate, 

viabilizado pela realização de diversas audiências públicas. Com base nos pressupostos da 

não discriminação, da intervenção penal mínima, da clareza e simplicidade da linguagem e 

da ampliação do rol dos beneficiários da lei que pune os crimes resultantes de preconceito 

e discriminação, ele estende a proteção também às pessoas idosas ou com deficiência e 

limita-se a dispor sobre as condutas julgadas fundamentais para a garantia do respeito à 

dignidade humana.  

Em nome desse respeito, aliás, e tendo em vista a indivisibilidade  

dos direitos humanos e o princípio de que o Estado só deve recorrer à lei penal em último 

caso, defendemos o aprofundamento da diretiva adotada pela CAS, no sentido da mínima 

intervenção legal e da máxima proteção de direitos. Por isso, oferecemos à análise dos 

nobres congressistas um substitutivo que se insurge contra os crimes baseados no ódio e na 

intolerância por qualquer tipo de discriminação.  

Lembramos, a propósito, que a consciência da indivisibilidade  

dos direitos humanos está na raiz do combate ao preconceito e à discriminação, que tem 

sede constitucional no Brasil, amparando-se nos princípios e nas normas que conferem à 

dignidade da pessoa humana a condição de princípio-base informador da estrutura 

fundamental de toda a arquitetura da Lei Maior. Não por acaso, já em seu preâmbulo, a 

Constituição da República faz da tolerância uma de suas marcas definidoras, visto que 

ancora o Estado democrático de direito “nos valores supremos de uma sociedade fraterna, 
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pluralista e sem preconceitos”. Também ao enunciar os Princípios Fundamentais (art. 1º), 

ela indica entre os fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa 

humana e o pluralismo político (incisos III e V), tendo este hoje a acepção de respeito e 

tolerância à diversidade humana. Ademais, assenta, entre os objetivos fundamentais do 

País, a promoção do bem de todos, “sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, IV). Por fim, proclama a igualdade de 

todos perante a lei (art. 5º, caput); declara invioláveis a intimidade, a vida privada e a 

honra das pessoas (inciso X); prevê que a lei punirá qualquer forma de discriminação 

atentatória aos direitos e liberdades fundamentais (inciso XLI); e condena a prática do 

racismo, reportando-se a ele como “crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 

reclusão, nos termos da lei” (inciso XLII).  

Diante de tal quadro e considerando que o preconceito e a  

discriminação serão melhor enfrentados com a participação e o compromisso de todos, 

iniciamos uma série de reuniões com diversos segmentos sociais para a construção do 

consenso possível em torno do tema.  

O diálogo ocorreu com todos os setores da sociedade, inclusive  

aqueles que sempre se demonstraram contra qualquer alternativa que se apresentasse em 

relação a esse tema.  

Dessas reuniões, firmou-se a certeza de que a solução para o  

problema no momento civilizatório que vivemos está na elaboração de norma que reforce a 

perspectiva de prevalência dos direitos humanos e condene toda prática atentatória de 

direitos que tenha por fundamento o ódio e a intolerância por qualquer característica ou 

condição do ser humano. Afinal, não há preconceito ou discriminação que seja menor ou 

menos prejudicial à integridade e à dignidade humana, porque essas práticas são 

igualmente lesivas e desumanizantes.  

Ouvimos todos e não entramos na polêmica da homofobia. Essa  

foi a primeira mudança para elaboração desse relatório!  

A segunda mudança é que colocamos no artigo 8º do substitutivo  

apresentado, em seu parágrafo único, parte final, "resguardado o respeito devido aos 

espaços religiosos," quanto à manifestação de afetividade de qualquer pessoa em local 

público ou privado aberto ao público.  

A terceira alteração que fizemos é que colocamos numa única Lei todo o 

tipo de preconceito, para que ninguém dissesse que tínhamos feito uma Lei especial para a 

orientação sexual, ou seja, todos os discriminados estarão contemplados. Assim, agradeço 
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quanto a isso, principalmente o movimento negro por ter aceitado o debate e entendido 

esse ponto de vista.  

E, a quarta mudança é que nos preocupamos em elaborar uma Lei que 

combata aquilo que consideramos ser unanimidade: " combata o ódio, a intolerância e a 

violência de um ser humano contra o outro".  

Como disse Nelson Mandela: " como é bom ensinar uma criança  

a amar e como é truculento, hediondo, querer ensinar uma criança odiar a outra por 

preconceito. Isso é uma violência contra ambas!"  

Ao longo desses anos de vida parlamentar e principalmente nesse  

último ano dialogamos com inúmeras pessoas sobre o tema aqui em debate. Ouvimos 

histórias e nos emocionamos com elas. Contaram-nos os inúmeros preconceitos sofridos, 

muitas vezes um único ser humano sofre por ser negro, ser pobre e ter a sua orientação 

sexual questionada e reprimida violentamente todos os dias.  

Por tudo isso, ao definirmos por esse substitutivo, sentimos o  

coração e a alma tranquilos e de que estamos fazendo a nossa parte na história, sempre 

perseguindo a justiça, a igualdade e a liberdade como direitos de todos e para todos.  

Ao longo de nossas vidas aprendemos a sempre nos colocar no  

lugar do outro e assim fazemos nesse momento, ao lembrar as palavras do Papa Francisco 

quando esteve aqui no Brasil: "quem sou eu para julgar a conduta do outro".  

 Talvez  avancemos  pouco  se  ficarmos  presos  à  falsa  

contraposição entre os direitos de personalidade e de livre expressão do pensamento e de 

crença, mas certamente podemos caminhar juntos na defesa do respeito às diferenças que 

nos individualizam e às semelhanças que nos aproximam e nos fazem compartilhar a 

mesma humanidade. Busquemos, juntos, portanto, a solução que a todos aproveite e a 

ninguém prejudique: a superação de toda forma de preconceito, que sempre se firma na 

ignorância.  

Entendemos que a vida humana com dignidade pressupõe  

respeito. E a supressão biológica da vida, embora seja o mais grave, não é o único ato de 

desrespeito possível. Há muitas formas e meios de promover a morte social, sendo a 

discriminação a principal entre elas. Daí o mérito dos instrumentos para coibi-la e sua 

relevância num sistema jurídico referenciado nos Direitos Humanos e nas liberdades 

públicas.  

Por isso, assinalamos que o substitutivo ora apresentado amplia a  
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proteção legal a todas as pessoas, buscando livrá-las da ocorrência de crimes de ódio e 

intolerância derivados de discriminação ou preconceito de origem, gênero, sexo, orientação 

sexual, identidade de gênero ou condição de pessoa idosa ou com deficiência, além dos 

fatores de raça, etnia e religião, já devidamente contemplados no ordenamento jurídico 

nacional. Nossa proposição, insistimos, pouco modifica o texto da lei hoje em vigor e, 

mesmo com mínima intervenção, contribui para torná-la um poderoso instrumento de 

afirmação da igualdade entre todos e todas perante a lei.  

Em suma, nossa proposta tem por fundamento a dignidade  

humana e o pluralismo político como conceitos básicos, além de dois princípios que lhe 

são elementares: a liberdade e a igualdade. A igualdade não implica negação de diferenças, 

mas pressupõe a garantia da não discriminação. Da mesma forma, a dignidade humana e o 

pluralismo político, como princípios fundamentais da República, obrigam o Estado a coibir 

a discriminação e a garantir tolerância, civilidade e imparcialidade de tratamento. Nesse 

contexto, elaborar uma regulação de convivência que contemple duas máximas milenares: 

a liberdade de arbítrio e o respeito ao próximo.  

Desse modo, em consonância com a Constituição Federal, o texto  

que ora propomos almeja proteger a vida, não apenas em seu sentido biológico, mas nas 

relações sociais indispensáveis ao seu desenvolvimento. É certo que as condutas 

criminalizadas não tratarão da esfera da consciência, mas da esfera da convivência, 

definindo apenas comportamentos que impliquem lesão a direito alheio.  

 

III – VOTO  

Diante do exposto, o voto é aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 122, 

de 2006, nos termos da seguinte emenda substitutiva:  

EMENDA Nº  – CDH (SUBSTITUTIVO) PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 122, de 2006  

Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o § 

3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal), para definir e 

punir os crimes de ódio e intolerância resultantes de 

discriminação ou preconceito.  

  

         O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
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Art. 1º A ementa da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa  

a vigorar com a seguinte redação:  

“Define e pune os crimes de ódio e intolerância resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, gênero, 

sexo, orientação sexual, identidade de gênero ou condição de pessoa 

idosa ou com deficiência. (NR)”  

Art. 2º Os arts. 1º, 3º, 4º, 8º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro  

de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes de ódio e 

intolerância resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, 

etnia, religião, origem, gênero, sexo, orientação sexual, identidade de 

gênero ou condição de pessoa idosa ou com deficiência. (NR)”  

“Art. 3º .........................................................................................  

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, gênero, 

sexo, orientação sexual, identidade de gênero ou condição de pessoa 

idosa ou com deficiência, obstar a promoção funcional.  

............................................................................................” (NR)  

“Art. 4º .........................................................................................  

§ 1º Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, gênero, sexo, orientação 

sexual, identidade de gênero ou condição de pessoa idosa ou com 

deficiência: ............................................................................................ 

(NR)”  

“Art. 8º Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos 

comerciais ou locais abertos ao público.  

.......................................................................................................  

Parágrafo único: Incide na mesma pena quem impedir ou restringir a 

manifestação de afetividade de qualquer pessoa em local público ou 

privado aberto ao público, resguardado o respeito devido aos espaços 

religiosos. (NR)”  

“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou o preconceito de 

raça, cor, etnia, religião, origem, gênero, sexo, orientação sexual, 

identidade de gênero ou condição de pessoa idosa ou com deficiência:  

............................................................................................ (NR)”  



355 

 

 

Art. 3º O § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de  

dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

“Art. 140. ..................................................................................... 

.......................................................................................................  

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, 

etnia, religião, origem, gênero, sexo, orientação sexual, identidade de 

gênero ou condição de pessoa idosa ou com deficiência:  

................................................................................ (NR)”  

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Sala da Comissão,  

, Presidente  

, Relator  
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ANEXO F: Texto do Projeto de Lei da Câmara 122/06 

 

 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2006 

 

(Nº 5.003/2001, Na Câmara dos Deputados) 

 

 

Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 

1989, que define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor, dá nova redação 

ao § 3º do art. 140 do Decreto–Lei nº 2.849, de 7 

de dezembro de 1940 – Código Penal, e ao art. 5º 

da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, e dá outras providências. 

 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º - Esta Lei altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1999, o Decreto-

Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e a Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, definindo 

os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de gênero, sexo, orientação 

sexual e identidade de gênero. 

 

Art. 2º - A ementa da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar 

com a seguinte redação: “Define os crimes resultantes de discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, 

orientação sexual e identidade de gênero”. (NR) 

 

Art. 3º - o caput do art. 1º da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1999, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º - Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, 

gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero”. (NR) 
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Art. 4º - A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescida do 

seguinte art. 4º–A: 

 

“Art. 4º-A - Praticar o empregador ou seu preposto atos de dispensa direta ou 

indireta: Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos”. 

 

Art. 5º - Os arts. 5º, 6º e 7º da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1999, passam 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 5º - Impedir, recusar ou proibir o ingresso ou a permanência em 

qualquer ambiente ou estabelecimento público ou privado, aberto ao público: Pena: 

reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos”. (NR) 

 

“Art. 6º - Recusar, negar, impedir, preterir, prejudicar, retardar ou excluir, 

em qualquer sistema de seleção educacional, recrutamento ou promoção funcional 

ou profissional: Pena – reclusão de 3 (três) a 5 (cinco) anos. Parágrafo único. 

(Revogado) ”. (NR) 

 

“Art. 7º - Sobretaxar, recusar, preterir ou impedir a hospedagem em 

hotéis, motéis, pensões ou similares: Pena – reclusão de 3 (três) a 5 (cinco) 

anos.”. (NR) 

 

Art. 6º - A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescida do 

seguinte art. 7º-A: 

“Art. 7º-A - Sobretaxar, recusar, preterir ou impedir a locação, a compra, a 

aquisição, o arrendamento ou o empréstimo de bens móveis ou imóveis de qualquer 

finalidade: Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) ano 

Art. 7º A - Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes art. 8º-A e 8º-B: 

 

“Art. 8º-A - Impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade 

em locais públicos ou privados abertos ao público, em virtude das características 

previstas no art. 1º desta Lei: Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos”. 
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“Art. 8º–B Proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão 

homossexual, bissexual ou transgênero, sendo estas expressões e manifestações 

permitidas aos demais cidadãos ou cidadãs: Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) 

anos”. 

 

Art. 8º - Os arts. 16 e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1999, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 16 -  Constituem efeito da condenação: 

 

I – a perda do cargo ou função pública para o servidor público; 

II – inabilitação para contratos com órgãos da administração pública direta, indireta ou 

fundacional; III – proibição de acesso a créditos concedidos pelo Poder Público e 

suas instituições financeiras ou a programas de incentivo ao desenvolvimento por 

estes instituídos ou mantidos; 

IV – vedação de isenções, remissões, anistias ou quaisquer benefícios de natureza 

tributária; 

V – multa de até 10.000 (dez mil) UFIR, podendo ser multiplicada em até 10 (dez) 

vezes em caso de reincidência, levando–se em conta a capacidade financeira do 

infrator; 

VI – suspensão do funcionamento dos estabelecimentos por prazo não superior a 3 (três) 

meses. 

§ 1º Os recursos provenientes das multas estabelecidas por esta Lei serão 

destinados para campanhas educativas contra a discriminação. 

§ 2º Quando o ato ilícito for praticado por contratado, concessionário, 

permissionário da administração pública, além das responsabilidades individuais, 

será acrescida a pena de rescisão do instrumento contratual, do convênio ou da 

permissão. 

§ 3º Em qualquer caso, o prazo de inabilitação será de 12 (doze) meses 

contados da data da aplicação da sanção. 

§ 4º As informações cadastrais e as referências invocadas como justificadoras 

da discriminação serão sempre acessíveis a todos aqueles que se sujeitarem a processo 

seletivo, no que se refere à sua participação”. (NR) 
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“Art. 20.- Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, 

cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e 

identidade de gênero: 

§ 5º O disposto neste artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação 

violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória, de ordem moral, ética, 

filosófica ou psicológica”. (NR) 

 

Art. 9º - A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes arts. 20–A e 20–B: 

 

“Art. 20-A. A prática dos atos discriminatórios a que se refere esta Lei será 

apurada em processo administrativo e penal, que terá início mediante: 

I – reclamação do ofendido ou ofendida; 

II – ato ou ofício de autoridade competente; 

III – comunicado de organizações não governamentais de defesa da cidadania e 

direitos humano”. 

“Art. 20–B. A interpretação dos dispositivos desta Lei e de todos os 

instrumentos normativos de proteção dos direitos de igualdade, de oportunidade e de 

tratamento atenderá ao princípio da mais ampla proteção dos direitos humanos. 

§ 1º Nesse intuito, serão observadas, além dos princípios e direitos previstos 

nesta Lei, todas as disposições decorrentes de tratados ou convenções internacionais 

das quais o Brasil seja signatário, da legislação interna e das disposições 

administrativas. 

§ 2º Para fins de interpretação e aplicação desta Lei, serão observadas, 

sempre que mais benéficas em favor da luta antidiscriminatória, as diretrizes traçadas 

pelas Cortes Internacionais de Direitos Humanos, devidamente reconhecidas pelo 

Brasil”. 

 

Art. 10.- O § 3º do art. 140 do Decreto–Lei nº 2.649, de 7 de dezembro de 

1940 – Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 140 -  
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§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, 

etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de 

gênero, ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: Pena: reclusão de 

1 (um) a 3 (três) anos e multa”. (NR) 

 

Art. 11.- O art. 5º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 

pelo Decreto–Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do 

seguinte parágrafo único: 

 

“Art. 5º -  Parágrafo único.  

Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para 

efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, 

orientação sexual e identidade de gênero, origem, raça, cor, estado civil, situação 

familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas 

no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição Federal”. (NR) 

 

Art. 12 - . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.003-A, DE 2001 

 

Determina sanções às práticas 

discriminatórias em razão da orientação sexual 

das pessoas. 

 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º - qualquer pessoa jurídica que por seus agentes, empregados, 

dirigentes, propaganda ou qualquer outro meio, promoverem, permitirem ou 

concorrerem para a discriminação de pessoas em virtude de sua orientação sexual 
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serão aplicadas as sanções previstas nesta Lei, sem prejuízo de outras de natureza 

civil ou penal. 

 

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei são atos de discriminação impor às pessoas, 

de qualquer orientação sexual, e em face desta, as seguintes situações: 

 

I – constrangimento ou exposição 

ao ridículo;  

II – proibição de ingresso ou 

permanência; 

III – atendimento diferenciado ou selecionado; 

IV – preterimento quando da ocupação de instalações em hotéis ou 

similares, ou a imposição de pagamento de mais de uma unidade; 

V – preterimento em aluguel ou locação de qualquer natureza ou aquisição de 

imóveis para fins residenciais, comerciais ou de lazer; 

VI – preterimento em exame, seleção ou entrevista para ingresso em 

emprego; 

VII – preterimento em relação a outros consumidores que se encontrem 

em idêntica situação; VIII – adoção de atos de coação, ameaça ou violência. 

 

Art. 3º - A infração aos preceitos desta Lei sujeitará o infrator às seguintes 

sanções: 

I – inabilitação para contratos com órgãos da administração pública direta, 

indireta ou fundacional; II – acesso a créditos concedidos pelo Poder Público e suas 

instituições financeiras, ou a programas de incentivo ao desenvolvimento por estes 

instituídos ou mantidos; 

 

III – isenções, remissões, anistias ou quaisquer benefícios de natureza 

tributária. 

 

Parágrafo único - Em qualquer caso, o prazo de inabilitação será de doze 

meses contados da data de aplicação da sanção. 

 



362 

 

 

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 

90 (noventa) dias. Art. 6º Esta lei entra em vigor na data da sua 

publicação. 

 

Justiticação 

 

A sociedade brasileira tem avançado bastante. O direito e a legislação não 

podem ficar estagnados. E como legisladores, temos o dever de encontrar 

mecanismos que assegurem os direitos humanos, a dignidade e a cidadania das 

pessoas, independente da raça, cor, religião, opinião política, sexo ou da orientação 

sexual. A orientação sexual é direito personalíssimo, atributo inerente e inegável a 

pessoa humana. E como direito fundamental, surge o prolongamento dos direitos da 

personalidade, como direitos imprescindíveis para a construção de uma sociedade 

que se quer livre, justa e igualitária. Não se trata aqui de defender o que é certo ou 

errado. Trata-se de respeitar as diferenças e assegurar a todos o direito de cidadania. 

Temos como responsabilidade a elaboração leis que levem em conta a diversidade 

população brasileira. Nossa principal função como parlamentares é assegurar 

direitos, independente de nossas escolhas ou valores pessoais. Temos que discutir e 

assegurar direitos humanos sem hierarquizá-los. Homens. mulheres, portadores de 

deficiência, homossexuais, negros/negras, crianças e adolescente são sujeitos 

sociais, portanto sujeitos de direitos. O que estamos propondo é fim da discriminação 

de pessoas que pagam impostos como todos nós. É a da garantia de que não serão 

molestados em seus direitos de cidadania. E para que prevaleça o art. 5º da nossa 

Constituição: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade”. A presente 

proposição caminha no sentido de colocar o Brasil num patamar contemporâneo de 

respeito aos direitos humanos e da cidadania. E é por esta razão que esperamos 

contar com o apoio das nobres e dos nobres colegas para a aprovação deste projeto 

de lei. Sala das sessões, 28 de agosto de 2001. – Deputada Iara Bernardi, PT/SP. 
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

 

 

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940  

Código Penal 

Injúria 

 

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena – 

detenção, de um a seis meses, ou multa. 

 

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, 

etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: 

(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003) Pena – reclusão de um a três anos e 

multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997) 

 

 

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 

 

Aprova a Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

 

 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Art. 5º - A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem 

distinção de sexo. 

 

 

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989 

 

Define os crimes resultantes de preconceito 

de raça ou de cor. 
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Art. 1º - Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 

(Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15-5-97) 

 

Art. 4º - Negar ou obstar emprego em empresa privada. Pena – reclusão de 

dois a cinco anos. 

 

Art. 5º - Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se 

a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Pena – reclusão de um a três anos. 

 

Art. 6º - Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em 

estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Pena – reclusão de 

três a cinco anos. Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de dezoito 

anos a pena é agravada de 1/3 (um terço). 

 

Art. 7º - Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, 

estalagem, ou qualquer estabelecimento similar. Pena – reclusão de três a cinco 

anos. 

 

Art. 8º - Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, 

confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público. Pena – reclusão de um a três 

anos. 

 

Art. 16 - Constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública, 

para o servidor público, e a suspensão do funcionamento do estabelecimento 

particular por prazo não superior a três meses 

Art. 20 - Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, 

cor, etnia, religião ou procedência nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15-

5-97) Pena – reclusão de um a três anos e multa. 

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, 

ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para 

fins de divulgação do nazismo. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15-5-97) Pena – 

reclusão de dois a cinco anos e multa. 
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§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio 

dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza: (Redação dada 

pela Lei nº 9.459, de 15- 5-97) Pena – reclusão de dois a cinco anos e multa. 

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o 

Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de 

desobediência: (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15-5-97) 

I – o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do 

material respectivo; II – a cessação das respectivas transmissões radiofônicas 

ou televisivas. 

§ 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em 

julgado da decisão, a destruição do material apreendido. (Parágrafo incluído pela Lei 

nº 9.459, de 15-5-97) 

 

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa e de 

Constituição, Justiça e Cidadania.) 

 


