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“O sexo não se julga apenas, administra-se. Sobreleva-se ao poder público; exige 

procedimentos de gestão; deve ser assumido por discursos analíticos”. 

(Michel Foucault, 2009d) 



O DISCURSO DA MÍDIA SOBRE A HOMOSSEXUALIDADE NAS INSTITUIÇÕES 
 

MILITARES 
 
 

RESUMO 
 
 
 

O objetivo desta dissertação, de natureza bibliográfico-analítica, é analisar os aspectos do 
funcionamento do discurso da mídia sobre a homossexualidade nas instituições militares. 
Buscamos, fundamentalmente, compreender quais os sentidos sobre a homossexualidade 
continuam reverberando na mídia impressa brasileira por meio de suas matérias jornalísticas 
sobre a homossexualidade no interior das instituições militares. Para alcançar o objetivo 
traçado, fizemos, primeiro, a revisão de literatura sobre os pressupostos teórico-analíticos da 
Análise de Discurso, de linha francesa, a partir das contribuições teóricas de Michel Pêcheux 
e da teórica brasileira, Eni Orlandi, entre outros. Na sequência, fizemos leituras e tecemos 
algumas discussões a respeito de questões relacionadas ao discurso da mídia e à 
homossexualidade, tanto em termos gerais quanto em relação às instituições militares. Por 
fim, examinamos os aspectos do funcionamento do discurso da mídia sobre a 
homossexualidade no contexto militar. Para tanto, observamos, inicialmente, que o tema 
“homossexualidade nas instituições militares” trata-se de uma formação ideológica. Em 
seguida, analisamos em qual formação discursiva, heteronormativa ou não-heteronormativa, 
os enunciados da mídia se inscreveram para poderem “dizer” sobre a homossexualidade, seja 
como um “desvio” da heteronormatividade, seja como uma “opção sexual” ou uma 
“orientação sexual”. Os resultados nos mostram que, no funcionamento do discurso da mídia, 
os sentidos mais evidenciados sobre a homossexualidade nas instituições militares são aqueles 
que se dão pela influência da ideologia militar, circunscrita pela heteronormatividade, tais 
como: “desvio de conduta”, “pecado”, “anormalidade” e “doença”. Percebemos, no decorrer 
das análises que o dizer sobre a homossexualidade no contexto militar é, de fato, um tabu, 
evitando-se comentar sobre o assunto. A homossexualidade, nesse sentido, é interditada 
(silenciada, reprimida, excluída) nas instituições militares, tanto em termos de práticas 
sexuais, quanto em termos de práticas discursivas. 

 
Palavras-chave: discurso; mídia; homossexualidade; heteronormatividade. 



THE MEDIA DISCOURSE ON HOMOSEXUALITY IN MILITARY INSTITUTIONS 
 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The goal of this dissertation, which has both a bibliographic and analytical approach, is to 
analyze aspects of the functioning of the media discourse on homosexuality in military 
institutions. We seek to fundamentally what the meanings of homosexuality still reverberating 
in the Brazilian media through his newspaper articles on homosexuality within the military 
institutions. To achieve the objective set out, we have made, first, a review of literature on the 
theoretical and analytical Discourse Analysis, in French line, from the theoretician Michel 
Pêcheux and Brazilian theoretician, Eni Orlandi, among others. Following, we weave a few 
readings and discussions issues related to media discourse and homosexuality, both in general 
and in relation to military institutions. Finally, we examine aspects of the functioning of the 
media discourse on homosexuality in the military context. To this end, we note, initially that 
the theme of “the homosexuality in the military institutions” it is an ideological formation. 
Next, we analyse in which discursive formation, non-heteronormative or heteronormative, the 
utterances of the media signed up to able to “say” about the homosexuality, either as a 
“deviation” heteronormativity, either as “sexual choice” or “sexual direction”. The results 
show that, in the functioning of the media discourse, the way most evident on homosexuality 
in the military institutions are those that occur by the influence of military ideology, 
circumscribed by heteronormativity, such as: “misconduct”, “sin”, “abnormality” and 
“disease”. We noticed in the course of the analysis that the saying about the homosexuality in 
the military context is, in fact, a taboo, avoiding comment on the matter. Homosexuality, in 
this sense, is banned (muted, repressed, excluded) in military, both in terms of sexual 
practices and in terms of discursive practices. 

 
Key-words: discourse; media; homosexuality; heteronormativity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

No final do século XIX, questões relativas à sexualidade passaram a ocupar um espaço 

de grande importância nas discussões e reflexões acerca da constituição do sujeito moderno, 

proporcionando interesse crescente entre os estudiosos e teóricos de diversas áreas do 

conhecimento, principalmente a psicologia, a psicanálise e a sexologia. Nesse sentido 

Foucault afirma: 

Desde o século XVIII o sexo não cessou de provocar uma espécie de erotismo 
discursivo generalizado. E tais discursos sobre o sexo não se multiplicaram fora do 
poder ou contra ele, porém lá onde ele se exercia e como meio para seu exercício; 
criaram-se em todo canto incitações a falar; em toda parte, dispositivos para ouvir e 
registrar, procedimentos para observar, interrogar e formular. Desenfurnam-no e 
obrigam-no a uma existência discursiva. Do singular imperativo, que impõe a cada 
um fazer de sua sexualidade um discurso permanente, aos múltiplos mecanismos 
que, na ordem da economia, da pedagogia, da medicina e da justiça incitam, 
extraem, organizam e institucionalizam o discurso do sexo, foi imensa a prolixidade 
que nossa civilização exigiu e organizou (2009d, p. 39). 

 
 

As discussões sobre o tema “sexualidade” foram aprofundadas, transformando-se no 

decorrer do século XX e ganharam posição de destaque no século XXI. Hoje a sexualidade 

passou a ser vista e tratada de maneira recorrente em programas de televisão, novelas, no 

rádio e em sites de internet onde o privado é exposto e o cotidiano, por conseguinte, ganha 

destaque, enquanto a intimidade se torna pública e/ou política. 

Foucault (2009e, p.224) afirma que “foi o jornalismo – invenção fundamental do 

século XIX – que manifestou o caráter utópico de toda esta política do olhar”, isto é, da 

política da vigilância permanente sobre os indivíduos através do controle de seus corpos, 

tornando-os “dóceis”. Para Foucault (2009f), é dócil um corpo que pode ser submetido, 

utilizado, transformado, aperfeiçoado em função do poder. Para o autor, “esse poder que se 

exerce sobre o corpo é ininterrupto e, por isso, naturalizado, é internalizado pelo sujeito” 

(GREGOLIN, 2003, p.99). 

Nos últimos anos, a leitura de Michel Foucault por estudiosos de gênero e da 

sexualidade humana, propiciou novas discussões e debates substanciais sobre as relações de 

poder. Para Foucault (2009d, p.102), “a análise de uma formação de certo tipo de saber sobre 

o sexo, não tem termos de repressão ou de lei, mas em termos de poder”. Segundo Foucault 

(2009c, p.86), no momento atual estamos vivendo ao que se chamaria de ortopedia social. 

Trata-se, segundo ele, “de uma forma de poder, de um tipo de sociedade que classifico de 
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sociedade disciplinar por oposição às sociedades propriamente penais que conhecíamos 

anteriormente. É a idade do controle social”. 

Segundo Foucault (2009e, p.233), “foi por volta de 1870 que os psiquiatras 

começaram a constituir a homossexualidade como objeto de análise médica: ponto de partida, 

certamente, de toda uma série de intervenções e de controles novos”, ou conforme diz o autor: 

É o início tanto do internamento dos homossexuais nos asilos, quanto da 
determinação de curá-los. Antes eles eram percebidos como libertinos e às vezes 
como delinquentes (daí as condenações que podiam ser bastante severas – às vezes o 
fogo, ainda no século XVIII – mas que eram inevitavelmente raras). A partir de 
então, todos serão percebidos no interior de um parentesco global com os loucos, 
como doentes do instinto sexual. Mas, tomando ao pé da letra tais discursos e 
contornando-os, vemos aparecer respostas em forma de desafio: está certo, nós 
somos o que dizem, por natureza, perversão ou doença, como quiserem. E, se somos 
assim, sejamos assim e se vocês quiserem saber o que nós somos, nós mesmos 
diremos, melhor que vocês. Toda uma literatura da homossexualidade, muito 
diferente das narrativas libertinas, aparece no final do século XIX: veja Wilde ou 
Gide. É a inversão estratégica de uma “mesma” vontade de verdade (FOUCAULT, 
2009e, p. 233-234, grifos do autor). 

 
 

Desta feita, paralelamente ao crescente interesse do discurso médico sobre a 

homossexualidade, surgiram também manifestações homossexuais que visavam expor sua 

realidade, sua verdade, produzindo como resistência, outros discursos sobre si mesmos, 

principalmente através da literatura. Foucault (2009d, p. 112) comenta: 

 

[...] o aparecimento, no século XIX, na psiquiatria, na jurisprudência e na própria 
literatura, de toda uma série de discursos sobre as espécies e subespécies de 
homossexualidade, inversão, pederastia e “hemafroditismo psíquico” permitiu, 
certamente, um avanço bem marcado dos controles sociais nessa região de 
“perversidade”; mas, também, possibilitou a constituição de um discurso “de 
reação”: a homossexualidade pôs-se a falar por si mesma, a reivindicar sua 
legitimidade ou sua “naturalidade” e muitas vezes dentro do vocabulário e com as 
categorias pelas quais era desqualificada do ponto de vista médico (2009d, p. 112). 

 
 

Na compreensão de Foucault (2009d), ao invés vez do confinamento, das torturas 

físicas e psicológicas, das prisões dos homossexuais, como mecanismos de controle baseados 

em penalidades, os quais se circunscreveram as sociedades do século XVIII, temos, na 

sociedade atual, mecanismos de controle social baseados nos sistemas de vigilância e de 

controle dos indivíduos. Estes indivíduos instituem suas práticas sociais e discursivas. Estas 

práticas discursivas são delimitadas pelo princípio da biopolítica, isto é, pelo princípio de uma 

gestão política global da vida dos indivíduos (REVEL, 2005, p.55). 

Assim, os discursos que a mídia produz sobre determinado tema, como a 

homossexualidade, são discursos que só se tornam possíveis de acordo com suas condições de 
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produção. Os discursos que a mídia produz se dão de acordo com os mecanismos de controle 

social, isto é, “os discursos se realizam por meio de certas regras e normas, próprias da ordem 

do discurso” (FOUCAULT, 2009a). E é por esse viés da ordem do discurso que Foucault 

supõe: 

 
[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm 
por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seus acontecimentos aleatórios, 
esquivar sua pesada e terrível materialidade (2009a, p. 9). 

 

Existem mecanismos ou procedimentos que determinam de que maneira o discurso 

pode se constituir em condições dadas. Por isso, Foucault (2009a) destaca a interdição como 

um dos mecanismos de controle discursivos mais utilizados na sociedade disciplinar atual, 

além da exclusão. Segundo o autor, a interdição é muito utilizada como procedimento de 

controle de discursos sobre o sexo ou sexualidade humana, principalmente sobre a 

homossexualidade. Em relação à interdição, Foucault (2009a) afirma: “sabe-se bem que não 

se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que 

qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 2009a, p.9). 

É a interdição que nos explica o porquê de muitos discursos sobre a 

homossexualidade, em diferentes momentos da história, foram discursos marcados pelo 

silenciamento. Para Orlandi (2007c), o silenciamento é, também, uma forma de significar, 

pois o silêncio em deteminado lugar e momento socio-histórico produz sentidos. Assim, o 

sentido do silenciamento do discurso homossexual foi constituído pela censura, pela 

interdição, ou seja, através do silenciamento foi negado aos homossexuais o direito de “falar” 

sobre si mesmos, isto é, de significar-se e fazer-se significar por meio de discursos que 

pudessem revelar sua verdade sexual, sua identidade e seus desejos. 

Segundo Soares (2006), durante muitos anos ao homossexual foi imposto o silêncio, 

mas um silêncio que não o colocava apenas à margem da sociedade heterossexual, mas que o 

constituía como criminoso-pecador-doente, a partir de discursos que podiam lhe dar sentido: 

jurídico-religioso-médico. Nesse sentido, podemos dizer que sempre foi difícil, na história da 

humanidade, falar sobre a homossexualidade a partir de outros sentidos, senão a partir 

daqueles relacionados à ideia de: anormalidade, doença, pecado, crime. Com efeito, tais 

sentidos relacionados à homossexualidade se tornaram de tal forma familiares nos dizeres 

proferidos em diferentes lugares e momentos sócio-históricos, que não deixaram “espaço” 

para se pensar sobre isso além daqueles sentidos “cristalizados” na memória social. 
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Segundo Mott (2006, p.01), nestes últimos quatro mil anos de história humana, “o 

ocidente repetiu que o amor e o erotismo entre pessoas do mesmo sexo eram o mais torpe, 

sujo e desonesto pecado, e que por causa dele Deus castigava a humanidade com pestes, 

inundações, terremotos”. No momento atual, notamos que o discurso sobre a 

homossexualidade como sendo uma “doença”, “pecado” ou mesmo “aberração” continua se 

perpetuando nos discursos das pessoas em geral, sobretudo quando são incitadas a “falarem” 

sobre isso, no momento em que a mídia põe o tema “homossexualidade” na ordem do dia, por 

meio de seus textos jornalísticos. 

Assim, ao realizar as leituras sobre gênero e sexualidade, sobretudo a 

homossexualidade a partir das contribuições teóricas de Foucault e de outros estudiosos da 

sexualidade humana, surgiu a ideia de trabalhar com o tema ‘homossexualidade’, no contexto 

das instituições militares, investigando de que maneira a mídia impressa e eletrônica (internet) 

a tem representado ou noticiado. Para tanto, investigamos, por meio dos enunciados 

provenientes das matérias jornalísticas impressas ou eletrônicas, o modo pelo qual a mídia 

veicula discursos sobre a homossexualidade no interior das instituições militares. Assim, o 

objetivo de nosso trabalho é analisar aspectos do funcionamento do discurso da mídia sobre a 

homossexualidade nas organizações militares. Desse modo, a nossa proposta é compreender 

quais sentidos sobre a homossexualidade continuam ecoando na mídia imprensa brasileira por 

meio de textos-notícia sobre a homossexualidade no interior das instituições militares, 

sobretudo, da “Polícia Militar”. Em nossa compreensão, a instituição ‘Polícia Militar’, 

considerada por Althusser (1969) como um dos Aparelhos Repressivos do Estado, pode tratar 

as questões de gênero (social), principalmente a homossexualidade, como “tabu”, evitando 

“falar sobre o assunto”, ou conforme comenta Dagnese (2000, p.33): 

 
Previsto como crime contra os costumes, o art. 235 do Código Penal Militar (CPM) 
brasileiro traz a prática do homossexualismo, ocorrendo em local sob a 
administração militar. Trata-se de crime de mão própria, estando, em princípio, 
afastada a hipótese do concurso de agentes, tendo o agente previamente definido o 
delito, o que o agrava. [...] Trata-se de tabu a homossexualidade no ambiente militar, 
onde se evita tocar no assunto, [...], na melhor prática do finja que não és, finjo que 
não sei (2000, p.33, grifos do autor). 

 

Sendo assim, presume-se que deve ser muito “complicado” para os policiais militares 

discutirem e se posicionarem a respeito dessa temática, uma vez que os sentidos de suas 

palavras são marcados pela ordem discursiva institucional militar. Ou seja, supomos que os 

sentidos das palavras dos militares são determinados pela formação ideológica institucional, 
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isto é, os sentidos das palavras dos militares se definem por meio do que a instituição militar 

autoriza ou não ser dito sobre a homossexualidade. 

Para Althusser (1969), o Estado nada mais é do que um sistema que sustenta a 

ideologia da classe dominante, sendo, portanto, o meio através do qual a burguesia assegura 

sua dominação frente à classe operária, a fim de submetê-la ao processo de exploração ou 

extorsão da “mais valia”. Desse modo, segundo o autor, a permanência das relações de 

produção se dá pela ideologia e pelo jurídico-político. Os Aparelhos Ideológicos de Estado 

(AIE) e os Aparelhos Repressivos de Estado (ARE) garantem a manutenção dessa 

reprodução, propiciando as condições necessárias para que esta se realize. Segundo Okita, 

 

O desenvolvimento da sociedade de classes, resultante da desigualdade econômica, 
resultou na transformação da ordem matriarcal para o patriarcado e com a 
dominação dos homens. As relações sexuais tinham muito mais restrições na nova 
sociedade. No matriarcado, por exemplo, tanto homens quanto mulheres tinham 
direito de escolher novos companheiros sexuais, caso o interesse no antigo 
companheiro tivesse acabado. Esse direito era possível já que não havia uma 
dependência econômica da mulher em relação ao homem. Essas expressões sexuais 
poderiam ser casuais na medida em que não entravam em conflito com os interesses 
dos líderes tribais (2007, p. 32-33). 

 
 

Entretanto, no patriarcado, 
 
 

[...] Era de grande interesse dos novos senhores, que seus bens e seu nome 
passassem para seus filhos e isto pré-condicionava a monogamia da mulher. Só 
assim ele teria certeza da paternidade de seus filhos. Relações homossexuais, assim 
como as heterossexuais casuais, ficaram fora desse sistema de herança da 
propriedade. Pela primeira vez, sentimentos sexuais e emocionais começaram a ser 
influenciados pelo controle social, e proibições sexuais rígidas foram construídas. 
Vergonha, culpa e medo passaram a ser relacionados com o sexo e como forma de 
opressão para a manutenção da ordem (OKITA, 2007, p.33). 

 
 

A partir disso, podemos dizer que a ideologia dominante que sustenta os interesses 

sociopolíticos e econômicos da classe dominante pode ser compreendida a partir da ordem do 

patriarcado, isto é, da dominação das mulheres pelos homens, para garantir a herança da 

propriedade privada. Ou seja, a ideologia dominante passa a valorizar a heterossexualidade 

como norma de funcionamento da vida social e privada, sem, porém, excluir as relações 

extraconjugais e homossexuais. Segundo Louro, 

 

Nas décadas finais do século XIX, homens vitorianos, médicos e também filósofos, 
moralistas e pensadores fazem “descobertas”, definições e classificações sobre os 
corpos de homens e mulheres. Suas proclamações têm expressivos e persistentes 
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efeitos de verdade. A partir de seu olhar “autorizado”, diferenças entre sujeitos e 
práticas sexuais são inapelavelmente estabelecidas. Não é de estranhar, pois que a 
linguagem e a ótica empregadas em tais definições sejam marcadamente masculinas; 
que as mulheres sejam concebidas como portadoras de uma sexualidade ambígua, 
escorregadia e potencialmente perigosas; que o comportamento das classes média e 
alta dos grupos brancos das sociedades urbanas ocidentais tenha se constituído na 
referência para estabelecer as práticas moralmente apropriadas ou higienicamente 
sãs. Tipologias e relato de casos, classificações e minuciosas hierarquias 
caracterizam os estudos da nascente sexologia. Busca-se, tenazmente, conhecer, 
explicar, identificar e também classificar, dividir, regrar e disciplinar a sexualidade. 
Produzem-se discursos carregados de autoridade da ciência. Discursos que se 
confrontam ou se combinam com os da igreja, da moral e da lei (2008a, p. 79, grifos 
da autora). 

 
 

A partir daí, a heterossexualidade passa a ser a norma, o parâmetro, a referência, 

instituindo o sexo entre opostos, como “verdadeiro” sexo, legitimado pelas sociedades 

burguesas ocidentais. A heterossexualidade como norma, ou heteronormatividade, aparece, 

assim, como uma forma dominante de ideologia que surge para reforçar a heterossexualidade 

como a sexualidade socialmente aceita e inquestionável por parte dos membros da nossa 

sociedade. Embora seja quase sempre associada à heterossexualidade, a heteronormatividade 

vai um pouco mais “além” dela, visto que está relacionada às normas pelas quais nossa 

sociedade está organizada, sobretudo as instituições que representam o Estado. Nesse sentido, 

podemos afirmar que o discurso institucional militar se constitui por meio da ideologia 

dominante sustentada pelo conceito de heteronormatividade. Em relação a esse conceito, 

Foster comenta: 

 

[...] a reprodução de práticas e códigos heterossexuais, sustentada pelo casamento 
monogâmico, amor romântico, fidelidade conjugal, constituição de família (esquema 
pai-mãe-filho (a)(s)). Na esteira das implicações da aludida palavra, tem-se o 
heterossexismo compulsório, sendo que, por esse último termo, entende-se o 
imperativo inquestionável por parte de todos os membros da sociedade com o intuito 
de reforçar ou dar legitimidade às práticas heterossexuais (2001, p.19). 

 
 

Portanto, observamos que, através dos tempos, sempre houve uma espécie de 

obsessão com a sexualidade normatizante (a heterossexualidade) em nossa sociedade, através 

de discursos que descrevem a situação homossexual como desviante. Louro afirma: 

 

Para garantir a coerência, a solidez e a permanência da norma, são realizados 
investimentos – continuados, reiterativos, repetidos. Investimentos produzidos a 
partir de múltiplas instâncias sociais e culturais: postos em ação pelas famílias, pelas 
escolas, pelas igrejas, pelas leis, pela mídia ou pelos médicos, com o propósito de 
afirmar e reafirmar as normas que regulam os gêneros e as sexualidades. As normas 
regulatórias voltam-se para os corpos para indicar-lhes limites de sanidade, de 
legitimidade, de moralidade ou de coerência. Daí porque aqueles que escapam ou 
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atravessam esses limites ficam marcados como corpos – e sujeitos – ilegítimos, 
imorais ou patológicos (2008a, p. 82). 

 
 

Desse modo, a noção de heteronormatividade também nos ajuda a compreender o 

funcionamento do discurso da mídia sobre a homossexualidade nas instituições militares, 

sentidos que evidenciam a homossexualidade como um desvio da norma social circunscrita 

em torno da heterossexualidade. A homossexualidade passa a ser a orientação sexual 

“desviante” e/ou “subversiva”, uma vez que é aquela que vai de encontro à 

heteronormatividade. Segundo Okita, 

 

O Exército brasileiro tem poderes para dispensar o homossexual do serviço militar, e 
se utiliza de um código cifrado para caracterizar a homossexualidade como fator de 
dispensa ou expulsão de suas fileiras. [...] A implantação do AI-5, mesmo não 
estando mais em vigor, indica como a ditadura militar usou suas leis para 
discriminar o homossexual. Dezenas de pessoas do governo deposto foram cassadas 
por serem homossexuais, sem nenhuma explicação naquela época. Durante a 
discussão da anistia, o governo propôs criar para aquelas pessoas e outros cassados 
por alcoolismo uma categoria especial, de “depravados”, e a partir daí decidir 
anistiá-los. A repressão anti-homossexual é tão grande que nenhum dos cassados 
denunciou publicamente esses fatos, e com a anistia o assunto foi encerrado. As leis 
sobre “atentado ao pudor” estão sendo utilizadas especificamente para justificar a 
prisão arbitrária de homossexuais que ousam sair dos padrões de comportamento 
estabelecidos pela sociedade machista e anti-homossexual (2007, p.82-83). 

 
 

Assim, por meio da noção de heteronormatividade como norma da instituição militar, 

podemos compreender o mecanismo de controle de seus membros. Esse controle começa com 

a exclusão daqueles que não podem fazer parte da corporação militar, como os homossexuais. 

E chega até a interdição de determinados temas discursivos que possam comprometer a 

imagem da própria instituição, tal como o tema da homossexualidade. 

Podemos dizer que, no funcionamento do discurso da mídia sobre a homossexualidade 

nas instituições militares, podem se repetir os mesmos sentidos que, na história da 

humanidade, serviram para expressar o preconceito e a discriminação em relação à 

homossexualidade. Tais sentidos podem ser o de pecado, marginalidade, anormalidade, 

doença. Do mesmo modo, muitos outros sentidos podem ser silenciados, ou não-ditos, no 

funcionamento discursivo da mídia, por causa da influência da ideologia dominante nos 

quartéis. A mídia é, de acordo com Charaudeau (2009, p.29), “uma máquina de fabricar o 

sentido social”, ou seja, é um campo fecundo de práticas discursivas que produzem e fazem 

circular infinitos efeitos de sentido na sociedade. 

Assim, para que possamos compreender os aspectos de funcionamento do discurso da 

mídia sobre a homossexualidade nas instituições militares teremos como base teórica, a 
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Análise de Discurso, de linha francesa, (doravante, AD), tal como é concebida por Eni 

Orlandi. Para ela (2007a, p.15), a AD é um campo teórico nos estudos da linguagem que 

procura “compreender a língua fazendo sentido e, enquanto trabalho simbólico, parte do 

trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história”. Desse modo, na perspectiva 

da AD, “o estudo da linguagem não pode, pois, estar apartado da sociedade que a produz”. E 

para tanto, a análise do discurso, trata de definir seu objeto de estudo, discurso, justificando: 

 

Do ponto de vista da significação, não há uma relação direta do homem com o 
mundo, ou melhor, a relação do homem com o pensamento, com a linguagem e com 
o mundo não é direta assim como a relação entre linguagem e pensamento, e 
linguagem e mundo tem também suas mediações. Daí a necessidade da noção de 
discurso para pensar essas relações mediadas. Mais ainda, é pelo discurso que 
melhor se compreende a relação entre linguagem/pensamento/mundo, porque o 
discurso é uma das instâncias materiais (concretas) dessa relação (ORLANDI, 
2007b, p. 12). 

 
 

No entender de Orlandi (2007b, p.12), “o discurso é assim palavra em movimento, 

prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando”. Para a AD, a 

linguagem é concebida em termos de práticas de significação e não, apenas, como um 

instrumento de comunicação. O que interessa a AD é compreender como os sentidos se 

constituem através do funcionamento da língua e isso, só se torna possível por meio da análise 

de seu objeto, o discurso. 

Como o discurso se constitui da articulação do linguístico com o histórico-social, isso 

nos permite dizer que os sentidos produzidos no funcionamento da língua se dão a partir de 

elementos que se encontram em sua exterioridade, tais quais: o contexto sócio-histórico, o 

sujeito e a ideologia. Orlandi (2009a, p. 17), afirma: “o discurso é o lugar em que se pode 

observar a relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos 

por/para sujeitos. Por outro lado, Orlandi (2007b, p.28) comenta: “pela noção de ideologia  

[...] introduz-se a ideia da incompletude da linguagem, da falha”. No entender da autora, é por 

meio da incompletude e da falha na relação da língua com a ideologia que os sentidos se dão, 

pois, “se a linguagem e a ideologia fossem estruturas fechadas, acabadas, não haveria sujeito, 

não haveria sentido” (ORLANDI, 2007b, p.27). Portanto, na visão de Orlandi (2007b, p.27), 

“o sentido, para AD, não está fixado a priori como essência das palavras, nem tampouco pode 

ser qualquer um: há a determinação histórica”. 

Portanto, para compreendermos o funcionamento do discurso, isto é, “para 

explicitarmos as suas regularidades, é preciso fazer intervir a relação com a exterioridade, ou 

seja, compreendermos a sua historicidade, pois o repetível em nível do discurso é histórico e 
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não formal” (ORLANDI, 2007b, p.27). Desse modo, para a realização desta pesquisa, 

desenvolvemos uma metodologia estruturada em três diferentes fases as quais correspondem 

aos capítulos que estruturam esse trabalho científico. Na primeira fase, foi realizada uma 

revisão da literatura sobre Análise do Discurso (AD), sobre o discurso da mídia e sobre a 

homossexualidade. Na segunda fase, houve a coleta e a seleção de enunciados provenientes de 

matérias jornalísticas sobre a homossexualidade nas instituições militares. Na terceira fase, 

realizamos as análises parafrásticas e polissêmicas dos enunciados coletados a fim de se 

evidenciar, a partir da formação ideológica dada, as formações discursivas a que eles 

pertencem. 

Assim, nosso trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro é estruturado em 

torno do dispositivo teórico norteado pelos princípios teóricos da Análise do Discurso, de linha 

francesa, a AD. Tais princípios são explicados através dos aportes teóricos de Michel Pêcheux 

(1969; 1997a; 1997b; 1997c; 2008), Jean-Jacques Courtine (2006; 2009), Denise Maldidier 

(2003), Jacqueline Authier-Revuz (1982; 1990), Michel Foucault (1982; 2009a; 2009b; 2009c; 

2009d; 2009e; 2009f; 2010) e das contribuições teóricas de Eni Orlandi Puccinelli (1987; 2007a; 

2007b; 2007c; 2008), estudiosa e teórica da AD no Brasil. 

No segundo capítulo, teceremos algumas considerações sobre o discurso da mídia fazendo 

uma interface com a questão da homossexualidade tratada, historicamente, pela mídia impressa. 

Para tanto, recorremos aos trabalhos de: Okita (2007), Dagnese (2000), Eribon (2008), Trevisan 

(2004), Green & Polito (2006), e outros. Nas breves discussões sobre sexo, gênero, 

heteronormatividade, baseamo-nos nos estudos de Butler (1993; 2003; 2008) e de Louro (2001; 

2007; 2008), dentre outros. Nesse mesmo capítulo, fizemos uma breve discussão sobre a 

homossexualidade numa abordagem histórica, mostrando, de maneira sucinta, como a 

homossexualidade foi tratada desde as sociedades fundacionais até a atualidade. O capítulo é 

encerrado com uma discussão, também breve, sobre a homossexualidade e as instituições 

militares. 

Por fim, o terceiro capítulo que se refere à análise do discurso da mídia sobre a 

homossexualidade nas instituições militares. São descritos os procedimentos metodológicos 

utilizados para a seleção e a análise do corpus analítico que se constitui em torno de enunciados 

da mídia impressa e eletrônica (internet). Nesse capítulo apresentaremos a partir das análises 

parafrásticas e polissêmicas dos enunciados midiáticos, o modo pelo qual a mídia fala sobre a 

homossexualidade no interior das instituições militares. A mídia faz a homossexualidade 

significar de forma estigmatizada por meio da reprodução do discurso em torno da 

heteronormatividade, ou seja, a heterossexualidade como norma e a homossexualidade, o desvio 
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dessa norma. Ou pode trazer sentidos não-heteronormativos, influenciados pelo discurso da 

diversidade sexual, o discurso dos direitos humanos ou o discurso mercadológico da mídia, uma 

vez que falar sobre um tema polêmico como a homossexualidade é algo que vende e gera lucros 

para o mercado editorial. 
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2. ANÁLISE DE DISCURSO 
 

2.1 Constituição teórica 
 
 

... é preciso sublinhar que em nome de Marx, de Freud, e de Saussure, uma base 
teórica nova, politicamente muito heterogênea, tomava forma e desembocava em 
uma construção crítica que abalava as evidências literárias do ‘vivido’, assim como 
as certezas ‘científicas’ do funcionalismo positivista... 

(PÊCHEUX, 1997a). 
 
 

Ao iniciar qualquer estudo no âmbito da língua(gem) é imprescindível mencionar a 

contribuição teórica de Ferdinand de Saussure. Em sua obra Curso de Linguística Geral 

(2003, p. 15), ele afirma: “o ponto de vista cria o objeto”. Isso implica dizer que a língua pode 

ser estudada sob diferentes perspectivas, a partir de diversos olhares, reflexões e 

questionamentos. 

Para Saussure, interessava observar a língua enquanto estrutura ou sistema, cujo foco 

de análise baseia-se em seus próprios constituintes. Ou seja, o corte saussuriano priorizou o 

estudo da língua sem levar em conta os elementos exteriores à mesma, apesar de apontá-la 

como um fato social. No entanto, com o desenvolvimento desses estudos de linguagem, 

depois de Saussure, foi possível postular uma teoria da língua que não se restringe, apenas, à 

sua estrutura formal, mas que inclua sua relação com a exterioridade, com a história. Nos 

caminhos dos estudos da linguagem, o discurso é um fenômeno linguístico e, como tal, se 

constitui por meio de um processo que se desenvolve entre dois limites: na base das leis 

internas do sistema da língua e nos fatores sócio-históricos que o constroem. 

Ao extrapolar o domínio da língua, a Análise de Discurso (de agora em diante AD) 

provoca um deslocamento nos estudos da linguagem que exigiu filiações a outras correntes 

teóricas, ou mesmo a outros campos do saber. Dessa maneira, a AD, surgida nos anos 60 

através da tradicional prática francesa da explicação de textos, tem como base a 

interdisciplinaridade entre três domínios: a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise, criando 

uma Teoria do Discurso, como teoria da determinação histórica dos processos semânticos. 

Nesse trabalho seguimos a AD, de linha francesa, com base nos estudos do filósofo 

francês Michel Pêcheux (1969; 1997a; 1997b; 1997c; 2008), ou, como afirma Maldidier 

(2003. p.15), “é a esta disciplina que ele é associado em geral”. Além de Michel Pêcheux, 

seguimos também a AD tal como é estudada e teorizada por Eni Orlandi (1987; 2007a; 2007b; 

2007c; 2008) no Brasil. 
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Michel Pêcheux nasceu em 1938. Seu sucesso na Ecole Normale Supérieure (ENS) 

deve-se à sua frequência no Liceu Descartes, estudando filosofia sob a orientação de Louis 

Althusser. Em 1966 publica seu primeiro artigo na revista Cahiers pour l´analyse sob o 

pseudônimo de Thomas Herbert, influenciado pelo marxismo e a psicanálise. Dentre seus 

principais trabalhos, estão Sobre a história das ciências (escrito com Michel Fichant 1968), 

Analyse Automatique du Discours (1969), Semântica e discurso (1997a) e A língua  

inatingível (escrito com Françoise Gadet 1981). Organizou diversos grupos de pesquisa, 

ministrou inúmeros seminários e orientou diversos trabalhos de tese na Universidade de Paris 

X, Nanterre. Filósofo de formação pode-se dizer que Michel Pêcheux provocou, no final dos 

anos 1960, uma mudança de paradigma nos estudos linguísticos (BARONAS; KOMESU, 

2008, p. 7-8). 

O aparecimento da problemática do discurso, no interior da linguística francesa, é 

contemporâneo à conjuntura política dos anos 1968-1970, dominada pelos acontecimentos de 

maio de 1968. Nesse contexto, surgiram questões, como: o que é um discurso teórico?  O que 

é ler? Como reconhecer, em sua leitura, um discurso científico? (COURTINE, 2006, p. 9-10). 

Todos esses questionamentos e reflexões em torno da prática de leitura de textos 

políticos, naquela conjuntura intelectual estruturalista no final dos anos 1960, colaboraram 

para que tal prática fosse repensada a partir de um objeto científico, o discurso, através do 

qual viria a se constituir a Análise do Discurso, de linha francesa. Ao articular distintos 

campos do saber como o marxismo, a linguística e a psicanálise, Pêcheux pensou numa 

maneira diversa de conceber a linguagem, em relação ao estruturalismo da época. Desse 

modo, Michel Pêcheux postula o quadro epistemológico da AD, a partir da articulação entre: 
 

o materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas 
transformações, compreendida aí a teoria das ideologias; a linguística, como teoria 
dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação ao mesmo tempo; e a 
psicanálise que serve de base a uma teoria da subjetividade a partir dos estudos de 
Lacan sobre o inconsciente (1997c, p. 163-164). 

 
 

Nas palavras de Orlandi (2007a), a AD, constituída através da articulação entre a 

linguística, o materialismo histórico e a psicanálise, explica teoricamente que: a língua tem 

sua ordem própria, mas só é relativamente autônoma (distinguindo-se da Linguística Clássica, 

ela reintroduz a noção de sujeito e de situação na análise da linguagem); já a história, tem seu 

real afetado pelo simbólico (os fatos reclamam sentidos); e, por fim, o sujeito da linguagem é 

descentrado, pois é afetado pelo real da língua e também pelo real da história, não tendo o 
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controle sobre o modo como elas o afetam. Isso redunda em dizer que o sujeito discursivo 

funciona pelo inconsciente e pela ideologia. Por outro lado, a autora afirma: 

 

[...] se a Análise do Discurso é herdeira das três regiões de conhecimento – 
Psicanálise, Lingüística, Marxismo – não o é de modo servil e trabalha uma noção – 
a de discurso – que não se reduz ao objeto da Lingüística, nem se deixa absorver 
pela Teoria Marxista e tampouco corresponde ao que teoriza a Psicanálise. Interroga 
a Lingüística pela historicidade que ela deixa de lado, questiona o Materialismo 
perguntando pelo simbólico e se demarca da Psicanálise pelo modo como, 
considerando a historicidade, trabalha a ideologia como materialmente relacionada 
ao inconsciente sem ser absorvida por ele (ORLANDI, 2007a, p.20). 

 

 
Vemos, então, que a AD não está pura e simplesmente se apropriando dessas três 

disciplinas para constituir sua teoria. Não se trata de uma apropriação, mas de uma articulação 

que produz “um recorte de disciplinas” (ORLANDI, 2007a, p.20), resultando tanto na 

construção de um novo campo de conhecimento, quanto na construção de um objeto 

específico: o discurso. 

Importante dizer que, devido a sua base epistemológica calcada numa raiz marxista, a 

AD de linha francesa nunca separou teoria e política. Assim, a concepção de discurso 

postulada por Michel Pêcheux (1997a) está intrinsecamente ligada à ideia de política. Até 

porque, foram os discursos políticos de esquerda, os primeiros objetos de análise dos quais se 

ocupou a AD nos primórdios de sua constituição. Ao se constituir no ápice das discussões 

intelectuais em torno do estruturalismo e do marxismo da França dos anos 1960, a AD passa a 

pensar a constituição da linguagem como uma expressão histórica da realidade social, 

mediante a materialização de forças ideológicas no sistema linguístico. 
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2.2 Análise de discurso: uma disciplina de interpretação 
 
 

[...] não há sentido sem interpretação, e a interpretação é um excelente observatório 
para se trabalhar a relação historicamente determinada do sujeito com os sentidos, 
em um processo em que intervém o imaginário e que se desenvolve em 
determinadas situações sociais. 

(ORLANDI, 2007a) 
 
 

A AD, constituída pelas filiações teóricas (a linguística, o materialismo histórico e a 

psicanálise), preocupa-se em compreender como os sentidos são constituídos através do 

funcionamento da língua, levando em consideração o social e a história. 

No entender de Orlandi (2007a), a AD se interessa pela linguagem tomada como 

prática: mediação, trabalho simbólico, e não instrumento de comunicação. Assim, a AD se 

ocupa em analisar as práticas discursivas como práticas de linguagem, ou seja, a AD se 

preocupa como o homem “falando” produz os sentidos. Portanto, a Análise de Discurso não 

trabalha com a língua enquanto um sistema abstrato, mas com a língua no mundo, com as 

maneiras de significar, com homens falando, considerando a produção de sentidos enquanto 

parte de suas vidas, seja enquanto sujeitos, seja enquanto membros de uma determinada forma 

de sociedade (ORLANDI, 2007a, p.16-17). 

Michel Pêcheux (1997c), no artigo Análise Automática do Discurso (AAD-69) 

comenta que o objeto de estudo da AD, o discurso, já vinha sendo trabalhado, de forma não- 

sistemática em diferentes épocas e segundo diferentes sentidos, como os estudos linguísticos a 

partir de Saussure ou, conforme suas palavras: 

 
[...] estudar uma língua, nos primórdios da ciência linguística a partir de Saussure, 
era na maior parte das vezes, estudar textos, e colocar a seu respeito questões de 
natureza variada provenientes, ao mesmo tempo, da prática escolar que ainda é 
chamada de compreensão de texto, e da atividade do gramático sob modalidades 
normativas ou descritivas, em que se perguntava ao mesmo tempo: ‘De que fala este 
texto?’, ‘Quais são as ideias principais contidas neste texto?’ e ‘Este texto está em 
conformidade com as normas da língua na qual ele se apresenta?’, ou então ‘Quais 
são as normas próprias a este texto?’ (PÊCHEUX, 1997c, p.61, grifos do autor). 

 
 

No mesmo artigo, Pêcheux (1997c) citou o trabalho desenvolvido pela análise de 

conteúdo, em que se procurava extrair sentidos do texto por meio do uso de questões 

relacionadas aos aspectos sintáticos e semânticos. Nessa perspectiva, o trabalho simbólico de 

interpretar textos pautava-se em investigar o que o texto significa e não o como ele significa, 

conforme faz a AD. No entender de Pêcheux (1997c), os estruturalistas se restringiram a 
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estudar a estrutura do texto nele mesmo e por ele mesmo, desconsiderando, portanto, sua 

exterioridade. 

Diferentemente da análise de conteúdo, a análise do discurso não trabalha com os 

textos apenas como ilustração ou como documento de algo que já está sabido em outro lugar e 

que o texto exemplifica. Orlandi (2010, p. 16) afirma que a análise do discurso tem como 

unidade o texto. Para ela, o texto é uma unidade significativa cujos sentidos se dão através da 

relação de seus elementos linguísticos constituintes com a exterioridade. Desse modo, a AD 

procura ver o texto em sua discursividade, ou seja, como em seu funcionamento, o texto 

produz sentido. 

A AD produz um conhecimento a partir do próprio texto, porque o vê como tendo uma 

materialidade simbólica própria e significativa, como tendo uma espessura semântica: ela o 

concebe em sua “discursividade” (PÊCHEUX, 1997a, p.9). Nesse sentido, a AD é a disciplina 

que vem ocupar o lugar dessa necessidade teórica, trabalhando a opacidade do texto e vendo 

nessa opacidade a presença do político, do simbólico, do ideológico, o próprio fato do 

funcionamento da linguagem: “a inscrição da língua na história para que ela signifique” 

(ORLANDI, 2008, p.21). 

No entender de Orlandi (2008), a interpretação se realiza através dos processos de 

significação que se realizam no discurso porque há em seu interior uma “abertura simbólica” 

ou uma “incompletude”. É a partir dessa “abertura simbólica” que a AD reconhece a 

impossibilidade de um acesso direto ao sentido de um discurso. Assim, como os sentidos são 

uma questão aberta (não temos acesso ao sentido enquanto tal, e, além disso, ele não se fecha, 

pois nesta filiação teórica não há sentido em si) do mesmo modo a interpretação não se fecha. 

Temos a ilusão de seu fechamento quando em realidade estamos nos efeitos dessa ilusão. 

Neste sentido, a questão da interpretação é uma questão datada. Não a encontramos como tal 

no século XVII, em mesmo no século XVIII. E, sem dúvida, o desenvolvimento da 

Linguística e da Psicanálise contribuíram para seu questionamento. O que faz efetivamente a 

Análise de Discurso: ela interroga a interpretação (ORLANDI, 2008, p. 21-22). 

Nessa perspectiva, nem os sujeitos nem os sentidos estão completos. Ao contrário, eles 

se constituem e funcionam através da língua. O funcionamento do discurso é um processo que 

se desenvolve por meio da relação entre o linguístico e o histórico, para “observar os gestos 

de interpretação dos sujeitos” (ORLANDI, 2008, p.89). Os gestos de interpretação dizem 

respeito à aproximação das noções de interpretação e de gesto, considerando “a interpretação 

como uma prática simbólica, uma prática discursiva que intervém no real do sentido” 
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(ORLANDI, 2008, p.25). Ao considerar a interpretação como um lugar privilegiado na AD, 

Orlandi (2008, p.19) apresenta três pressupostos, a saber: 

 

a. não há sentido sem interpretação; 

b. a interpretação está presente em dois níveis: o de quem fala e o de quem analisa; 

c. a finalidade do analista do discurso não é interpretar mas compreender como um 

texto funciona, ou seja, como um texto produz sentidos. 

 

Mais adiante a autora diz: “não é porque o processo de significação é aberto que não 

seria regido, administrado. Ao contrário, é justamente pela abertura que há determinação: lá 

onde, a língua, passível de jogo (ou afetada pelo equívoco) se inscreve na história para que 

haja sentido” (ORLANDI, 2008, p.20). Ou seja, o jogo é o lugar da língua que produz os 

sentidos e dá lugar à interpretação. Nas palavras de Maldidier (2003, p.22) o jogo, como um 

lugar na língua onde os sentidos se constroem, é postulado em termos teóricos do que 

Pêcheux comentou sobre o “efeito metafórico”, ou conforme nos cita Orlandi: 

 
 

Por seu lado, a definição de efeito metafórico situa a questão do funcionamento na 
relação do discurso com a língua. M. Pêcheux (1969) vai chamar de efeito 
metafórico o fenômeno semântico produzido por uma substituição contextual, 
lembrando que esse deslizamento de sentido entre x e y é constitutivo do sentido 
designado por x e por y. Como esse efeito é característico das línguas naturais, por 
oposição aos códigos e às línguas artificiais, podemos considerar que não há sentido 
sem essa possibilidade de deslize, e, pois, sem interpretação. O que nos leva a 
colocar a interpretação como constitutiva da própria língua (natural) (2010, p.27). 

 

 
Assim, compreendemos o “efeito metafórico” como sendo um “lugar” no 

funcionamento do discurso onde os sentidos se constituem e que se determinam por meio da 

interpretação. Na compreensão de Orlandi (2010, p.27), “o deslize é, portanto, próprio da 

ordem simbólica”. Isto é, o deslize, segundo a autora, “é o lugar da interpretação, da 

ideologia, da historicidade”. Para a autora, “o conjunto desses deslizes (paráfrases) instalam o 

dizer no jogo das diferentes formações discursivas e são o vestígio da historicidade” 

(ORLANDI, 2010, p.27). 

A metáfora, assim como a paráfrase, apresenta-se como dispositivo que perpassa por 

todas as etapas necessárias à realização do percurso metodológico da AD. Por isso trazemos a 

noção de efeito metafórico para o campo dos procedimentos analíticos, não como a figura de 
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linguagem da Retórica e dos Estudos Literários, mas como gesto de interpretação, constitutivo 

do processo de produção de sentido e da constituição dos sujeitos. Segundo Orlandi: 

 

Em princípio não há sentido sem metáfora. As palavras não têm, nessa perspectiva, 
um sentido próprio, preso a sua literalidade [...] o sentido é sempre uma palavra, 
uma expressão ou uma proposição por uma outra palavra, uma outra expressão ou 
proposição; e é por esse relacionamento, essa superposição, essa transferência 
(metaphora), que elementos significantes passam a se confrontar, de modo que se 
revestem de um sentido [...] o sentido existe exclusivamente nas relações de 
metáfora (2010, p.44). 

 
 

Pêcheux (1969), diz que o efeito metafórico é produzido por uma substituição 

contextual e histórica, que produz um deslizamento de sentido entre palavras e expressões. 

Desse modo, percebemos que o sentido se constitui no funcionamento do discurso, ou seja, 

como um efeito desse funcionamento. Nesse sentido, Orlandi (1987, p.26) afirma: “quando 

alguém diz algo, alguém o diz de algum lugar da sociedade para outro alguém também de 

algum lugar da sociedade e isso faz parte da significação”. 

Dito isso, é a AD o lugar teórico de onde partimos para analisar e interpretar nosso 

objeto de pesquisa: o discurso da mídia sobre a homossexualidade nas instituições militares. 

Uma vez selecionados e organizados os enunciados, iniciamos o trabalho de análise do 

discurso midiático, cujo objetivo é compreender como os sentidos se constituem em seu 

funcionamento. Para tanto, devemos “ouvir” o que os sujeitos do discurso midiático “dizem” 

sobre a homossexualidade no interior das instituições militares, de acordo com os lugares 

sócio-históricos que eles ocupam, e que lhes permitem atribuir os diferentes sentidos aos seus 

dizeres. 
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2.3 Análise de discurso: pressupostos teóricos 
 
 

2.3.1. O Discurso 
 
 

Para Pêcheux (1997c) o discurso se define por aquilo que ele não é. Ou seja, “o 

discurso não é uma ‘mensagem’, visto que, como um constructo teórico proveniente do 

funcionamento da língua, não se restringiria, apenas, à transmissão de informação” 

(PÊCHEUX, 1997c p.25). O discurso, também não é a ‘fala’, postulada por Saussure (2003), 

pois, não se trata de opô-lo à língua como sendo esta um sistema, e o discurso, apenas, uma 

“manifestação” casual e individual (PÊCHEUX, 1997c, p.25, grifos do autor). 

Dito de outro modo, a AD não desconsidera a língua enquanto sistema, enquanto 

estrutura de natureza social, preconizado pela Linguística de Saussure. Entretanto, Pêcheux 

(1997a) a põe em questão a partir do que foi deixado de fora de sua constituição, ou seja, ao 

que lhe é exterior: o sentido, o sujeito e a história. Assim, é a partir desse novo olhar sobre a 

língua e sua relação com a exterioridade que Pêcheux postula o objeto da AD, o discurso. 

O termo discurso, explica Orlandi (2007a, p.15), etimologicamente “tem em si a ideia 

de curso, de percurso, de correr por, de movimento”, ou seja, o discurso é a palavra em 

movimento, se move em direção a outros discursos filiados a uma rede tecida por semelhantes 

escolhas e exclusões. Os discursos, mesmo quando dispersos pelo tempo e pelo espaço, 

acabam por se unirem, se enredarem, pois são atravessados por uma mesma escolha temática, 

mesmos conceitos, objetos, modalidades ou por um mesmo acontecimento. 

Importante acrescentar que, para Orlandi (2010, p.14), o discurso, também, pode ser 

considerado “como efeito de sentidos entre locutores”. Na compreensão de Orlandi (2010, 

p.14), “dizer que o discurso é efeito de sentidos entre locutores significa deslocar a análise de 

discurso do terreno da linguagem como instrumento de comunicação”. Isto por que: 

 
[...] não há essa relação linear entre enunciador e destinatário. Ambos estão sempre 
já tocados pelo simbólico. Tampouco a língua é apenas um código no qual se 
pautaria a mensagem que seria transmitida de um a outro. Não há, além disso, essa 
transmissão: há efeitos de sentidos entre locutores. Efeitos que resultam da relação 
de sujeitos simbólicos que participam do discurso, dentro de circunstâncias dadas. 
Os efeitos se dão porque são sujeitos dentro de certas circunstâncias e afetados pelas 
suas memórias discursivas (ORLANDI, 2010, p.15). 
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Orlandi também comenta que: 
 
 

[...] há, nos mecanismos de toda formação social, regras de projeção que 
estabelecem a relação entre as situações concretas e as representações dessas 
situações no interior do discurso. É o lugar assim compreendido, enquanto espaço de 
representações sociais, que é constitutivo da significação discursiva. É preciso dizer 
que todo discurso nasce de outro discurso e reenvia a outro, por isso não se pode 
falar em um discurso mas em estado de um processo discursivo, e esse estado deve 
ser compreendido como resultado de processos discursivos sedimentados, 
institucionalizados. Finalmente, faz parte da estratégia discursiva prever, situar-se no 
lugar do ouvinte, antecipando representações, a partir de seu lugar de locutor, o que 
regula a possibilidade de respostas, o escopo do discurso (ORLANDI, 1987, p.26). 

 
 

Em suas palavras, Orlandi (1987, p.26) afirma que “todo discurso nasce de outro 

discurso”. Tal afirmação nos faz pensar que o discurso que a mídia veicula em suas matérias 

jornalísticas sobre a homossexualidade de militares não é um discurso “inédito”, “original” no 

sentido literal dos termos. Mas, sim, um discurso que se constitui por meio da retomada de 

outros discursos já-ditos e institucionalizados, em algum lugar e momento da história. 

Portanto, o discurso da mídia sobre a homossexualidade nas instituições militares, 

materializado em textos jornalísticos, de diferentes épocas, é um discurso que se constitui a 

partir da retomada de outros discursos que já foram ditos sobre a homossexualidade em um 

determinado lugar e momento socio-histórico. 

Segundo Dagnese (2000, p. 36) “a história militar auxilia o estudo da 

homossexualidade nas fileiras militares”. Para tanto, o autor afirma que “na Grécia antiga um 

soldado espartano podia defender não apenas os ideais da guerra, mas heroicamente, além da 

pátria, defender seu parceiro ou seu amado com reciprocidade” (DAGNESE, 2000, p.36). 

Logicamente, o sentido dado no funcionamento do discurso sobre a homossexualidade numa 

instituição militar varia conforme as condições de produção que permitem sua constituição e 

realização em determinada formação social. A título de ilustração, observamos os enunciados: 

“Eles são do Exército. Eles são parceiros. Eles são gays”, utilizados na capa da revista 

Época de 2008, abaixo ilustrada (ver figura 01), quando veio a público em toda mídia 

brasileira, televisiva e imprensa, o episódio dos dois jovens militares do exército brasileiro 

que assumiram publicamente sua condição de homossexual. 
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Figura 01 - Revista Época, junho 2008. 

 
 

Em linhas gerais, a reportagem relata que o exército brasileiro prendeu o sargento Laci 

Marinho de Araújo por deserção, ao confirmar seu relacionamento com Fernando de 

Alcântara Figueiredo, um colega de farda e, também, sargento da corporação. O caso 

homossexual dos dois militares que “saíram do armário” ganhou repercussão mundial, 

promovendo vários debates no seio social. Assim, podemos dizer que o discurso na revista 

Época sobre a homossexualidade no “exército brasileiro” não é um discurso “inédito” na 

história militar. Segundo Dagnese (2000, p.36), “em 15 de maio de 1994, a Folha de São 

Paulo publicou artigo referente ao afastamento do coronel Zani Maia do corpo do exército”, 

respaldando-se no art. 28 do Código Penal Militar (CPM) o qual obriga militares a manter 

vida pública e particular ilibada. Em se tratando do caso dos dois militares da revista Época, 

Domingos comenta que, naquele momento, 

 
[...] Toda a série de debates que surgiu em torno desse acontecimento era, 
principalmente, ou tentando apontar uma postura preconceituosa por parte das forças 
armadas para com os homossexuais ou buscando endossá-la com base no Código 
Penal Militar brasileiro que em seu artigo 235 deixa claro: “praticar, ou permitir o 
militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito 
a administração militar” é crime sujeito a detenção de seis meses a um ano. Havia 
ainda discursos mais extremados com enunciados do tipo “o exército não é lugar de 
veados”. Sem esquecer do falso moralismo que o Superior Tribunal Federal, do alto 
de sua autoridade suprema, deixou emanar, ao dizer que o código não ofende a 
intimidade dos militares: “ Fora do quartel, não há problema nenhum. Mas lá dentro 
pode comprometer a disciplina da tropa” (2009, p. 17). 

 
 

Na compreensão de Domingos (2009), o discurso do preconceito em relação aos dois 

militares da reportagem de Época se sustentou no discurso jurídico militar que “condena” ou 

“pune” homossexuais militares que expõem publicamente sua orientação sexual. E se 

sustentou também no discurso moralizante católico-cristão, segundo o qual a igreja não 
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proíbe seus fiéis de serem homossexuais, desde que se mantenham castos. Esse mesmo 

discurso é retomado pelo promotor da Justiça Militar, quando ele diz: “Fora do quartel, não há 

problema. Mas lá dentro pode comprometer a disciplina da tropa”. 

Além dos discursos preconceituosos sobre a homossexualidade dos referidos militares, 

a mídia veiculou também discursos não-preconceituosos, oriundos dos grupos ativistas em 

prol da diversidade sexual. 

Por outro lado, a Constituição Federativa do Brasil de 1988, no art.3º, afirma a 

construção de uma sociedade livre, justa e igualitária (inciso I), bem como a promoção do 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (inciso IV). 

 
 

2.3.2 Ideologia e Formação Ideológica 
 
 

[...] o fato de que não há sentido sem interpretação, atesta a presença da ideologia. 
(ORLANDI, 2007b) 

 
 

A noção de ideologia é fundamental na constituição dos pressupostos teóricos da AD. 

Porém, essa noção precisou ser res-significada1. Assim, Michel Pêcheux (1997a), ao postular 

essa noção, relacionando-a com a questão da linguagem, afirma: 

 

[...] é a ideologia que fornece as evidências pelas quais “todo mundo sabe” o que é 
um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve, etc., evidências que 
fazem com que uma palavra ou um enunciado “queiram dizer o que realmente 
dizem” e que mascaram, assim, sob a ‘transparência da linguagem’, aquilo que 
chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos enunciados 
(PÊCHEUX, 1997a, p.160). 

 
 

Segundo Orlandi (2007b, p. 31), “é a ideologia que produz o efeito evidência, e da 

unidade, sustentando sobre o já dito os sentidos institucionalizados, admitidos como 

‘naturais’”. Para a autora, “a ideologia é, por sua vez, interpretação de sentido em certa 

1Atílio Butturi Junior em Metafísica e discurso: Pêcheux, Foucault e a pós-modernidade (2009, p. 71-72) 
menciona que: A Ideologia alemã foi tomada por Althusser como ponto de partida para o primeiro corte 
realizado pela obra de Marx rumo às concepções materialistas da história. Em Marx (1845) a ideologia surge já 
negativizada e não-deliberda, fruto da necessidade de legitimação de determinada classe social nas relações de 
produção capitalista. Assim Althusser, ao reler Marx, postula o conceito de ideologia em Ideologia e aparelhos 
ideológicos do Estado (1969). Essa definição de ideologia estará intimamente ligada ao inconsciente 
psicanalítico, pelo viés do assujeitamento, ou seja, para Althusser (1969) só existirá ideologia através dos 
sujeitos e para os sujeitos. 
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direção, direção determinada pela relação da linguagem com a história [...]” (ORLANDI, 

2007b, p.31). Assim, a noção de ideologia, pensada na perspectiva discursiva da AD, remete- 

nos à constituição do sujeito nos processos de significação. Para Fernandes (2008, p. 15), 

“analisar o discurso implica interpretar os sujeitos falando, tendo a produção de sentidos  

como parte integrante de suas atividades sociais.” Assim, para o autor, “os sentidos são 

produzidos face aos lugares ocupados pelos sujeitos em interlocução”. Desse modo, ele 

acrescenta que uma mesma palavra pode ter diferentes sentidos, em conformidade com o 

lugar sócio-ideológico dos sujeitos discursivos. 

Em outras palavras, o que interessa à AD é pensar na ideologia enquanto mecanismo 

de assujeitamento, ou seja, em um processo que interpela indivíduos em sujeitos. Para Orlandi 

(2007a, p.48), “é a ideologia que faz com que haja sujeito”. Por outro lado, a mesma autora 

(2007a, p.48) afirma: “a interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia traz 

necessariamente o apagamento da inscrição da língua na história para que ela signifique 

produzindo o efeito de evidência do sentido (o sentido-lá) e a impressão do sujeito ser a 

origem do que diz”. Dessa forma, 

 

[...] o trabalho da ideologia é produzir evidências, colocando o homem na relação 
imaginária com suas condições materiais de existência. Assim, a ideologia tem  
como característica dissimular sua existência no interior de seu próprio 
funcionamento, produzindo um tecido de evidências subjetivas (ORLANDI, 2007a, 
p.46). 

 
 

Com respeito a essa questão, Pêcheux explica: 
 
 

[...] sob a evidência de que “eu sou realmente eu” (com meu nome, minha família, 
meus amigos, minhas “ideias”, minhas intenções e meus compromissos), há o 
processo da interpelação-identificação que produz o sujeito no lugar deixado vazio 
[...] (1997a, p.159). 

 
 

E, mais adiante, ele acrescenta: 
 
 

[...] são essas evidências é que fazem com que uma palavra ou um enunciado 
“queiram dizer o que realmente dizem” e mascaram assim, sob a “transparência da 
linguagem”, aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das palavras e dos 
enunciados (PÊCHEUX, 1997a, p.159). 
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Segundo Pêcheux (1997a, p.160), “o caráter material do sentido – mascarado por sua 

evidência transparente para o sujeito – consiste na sua dependência constitutiva daquilo que 

chamamos o todo complexo das formações ideológicas”. Em relação a isso, o autor explica: 

 

[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., não existe 
‘em si mesmo’ (isto é, em sua relação transparente com a literalidade do 
significante), mas, ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão 
em jogo no processo sócio-histórico, no qual as palavras, expressões e proposições 
são produzidas (isto é, reproduzidas) (PÊCHEUX, 1997a, p.160). 

 
Ao comentar isso, o autor conclui: “as palavras, expressões, proposições, etc., mudam 

de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer 

que elas adquirem seu sentido em referência às formações ideológicas” (PÊCHEUX, 1997a, 

p.160). 

Por esse viés, Pêcheux (1997c) postula o conceito de formação ideológica, a partir dos 

estudos de Althusser (1969) em Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Assim, 

formação ideológica é: “[...] um conjunto complexo de atitudes e de representações que não 

são nem “individuais” nem “universais”, mas se relacionam mais ou menos diretamente às 

posições de classe em conflito umas as outras” (PÊCHEUX; FUCHS, 1997c, p.166). 

Nesse sentido, a formação ideológica pode ser compreendida como qualquer elemento, 

ou tema, capaz promover confrontos de sujeitos sócio-históricos, por conta de seus 

posicionamentos ideológicos. Por isso, 

 

se na exterioridade do linguístico, no seio social, há posições divergentes que se 
contrastam, nota-se a coexistência de diferentes discursos concomitantes, isto 
implica diferenças quanto à inscrição ideológica dos sujeitos e grupos sociais em 
uma mesma sociedade, daí conflitos, as contradições, pois o sujeito, ao mostrar-se, 
inscreve-se em um espaço socioideológico e não em outros, enuncia a partir de sua 
inscrição ideológica; de sua voz, emanam discursos, cujas existências encontram-se 
na exterioridade das estruturas linguísticas enunciadas (FERNANDES, 2008, p.17). 

 
 

Dito isto, podemos afirmar que o tema proposto nesse trabalho sobre “a 

homossexualidade nas instituições militares” materializado discursivamente pelos enunciados 

da mídia, trata-se de uma formação ideológica, já que é um tema que provoca o afrontamento 

de diferentes sujeitos. 
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2.3.3 Formação Discursiva: o ponto de partida para compreender o funcionamento do 
discurso 

 
A princípio, é importante salientar que Michel Pêcheux (1997a) toma emprestado o 

conceito de formação discursiva2 de Michel Foucault (2009b) em sua “Arqueologia do 

saber”, e o reformula para inseri-lo nos estudos do discurso. Assim, Pêcheux trouxe para AD 

a noção de formação discursiva, relacionando-a à noção de formação ideológica, ou conforme 

ele explica: 

Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, [...] a partir de uma posição 
dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o 
que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de 
um panfleto, de uma exposição, de um programa, etc.) (PÊCHEUX, 1997a, 
p.160, grifo do autor). 

 

A noção de formação discursiva (FD) é de fundamental importância na Análise do 

Discurso, uma vez que permite compreender o processo de produção dos sentidos, a sua 

relação com a ideologia, além de dar ao analista a possibilidade de estabelecer regularidades 

no funcionamento do discurso. Nessa compreensão, 

 

[...] o sentido das palavras, das expressões, das proposições etc., não existe em si 
mesmo, ou seja, em uma relação transparente com a literalidade, mas, ao contrário, é 
determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio- 
histórico no qual as palavras, expressões, proposições são produzidas (isto é, 
reproduzidas). Elas mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles 
que as empregam. As formações discursivas são a projeção, na linguagem, das 
formações ideológicas. As palavras, expressões, proposições adquirem seu sentido 
em referência às posições dos que as empregam, isto é, em referência às formações 
ideológicas nas quais essas posições se inscrevem (ORLANDI, 2010, p.17). 

 

Desse modo, podemos dizer que o sentido das palavras é determinado pela sua relação 

com determinada formação discursiva. Ou seja, “as palavras, as expressões e as proposições 

 
 

2 Importante dizer que Foucault (2009b) postulou o conceito de formação discursiva na Arqueologia do Saber 
para investigar de que maneira os saberes se constituem através das práticas sociais enquanto práticas 
discursivas, já que, para ele, um saber era constituído pelas relações entre os dizeres e os fazeres de um 
determinado momento e lugar sócio-histórico. Portanto, Foucault (ibidem) não pensou o conceito de formação 
discursiva pelo viés da ideologia. Nesse sentido, Grangeiro (2006, p. 134-135) comenta que “ao invés da 
ideologia, Foucault trabalha com a constituição de saberes/poderes, os quais, segundo ele, não passariam 
necessariamente pela questão das classes sociais e não estariam necessariamente determinados, nem mesmo em 
“última instância”, pelos fatores econômicos. No entender da autora, a determinação dos processos históricos, 
segundo Foucault (2009b), justapõem-se elementos tanto de ordem econômica, como sociais, políticas, culturais 
etc, não concorrendo, pois, necessariamente, o primado do fator econômico. Assim, Foucault concebe as 
formações discursivas não em termos de ideologia, termo profundamente marcado historicamente pelo viés 
marxista de posições no tocante à luta de classes, mas em termos de saberes e poderes. 
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recebem seu sentido da formação discursiva na qual são produzidas” (PÊCHEUX, 1997a, p. 

160). Isso nos faz compreender o fato de que uma mesma palavra pode receber diferentes 

sentidos, de acordo com sua inscrição nesta ou naquela formação discursiva. Pêcheux (1997a, 

p. 161) afirma que as palavras, expressões e proposições, literalmente diferentes, podem, no 

interior de uma formação discursiva dada, ter “o mesmo sentido”. 

É a partir dessas observações sobre as possibilidades dos sentidos no interior das 

formações discursivas que Pêcheux (1997a) postula o conceito de processo discursivo, “como 

um sistema de relações de substituição, paráfrases, sinonímias, etc., que funcionam entre 

elementos linguísticos – ‘significantes’ – em uma formação discursiva dada”. Orlandi (2007a, 

p.44) comenta: “[...] é pela referência à formação discursiva que podemos compreender, no 

funcionamento discursivo, os diferentes sentidos. Palavras iguais podem significar 

diferentemente porque se inscrevem em formações discursivas diferentes”. 

Orlandi (2007a, p.32) acrescenta que o dizer não é propriedade particular: “As 

palavras não são só nossas. Elas significam pela história e pela língua. O que é dito em outro 

lugar também significa nas nossas palavras”. Nesses termos, é fundamental pensar o discurso 

pelo viés da interdiscursividade, que sustenta a possibilidade de todo dizer. 

 
 

2.3.4 O Sujeito da AD: um lugar do sentido na história 
 

Para a Análise do Discurso, o sujeito não é entendido numa perspectiva da filosofia 

ocidental3, enquanto ser empírico, individual, que tem existência particular no mundo, cujos 

discursos seriam produzidos com liberdade. O sujeito do discurso deve ser considerado 

sempre como um ser social, apreendido em um espaço coletivo. Portanto, trata-se de um 

sujeito não fundamentado em uma individualidade, em um ‘eu’ individualizado, e sim de um 

sujeito que tem existência em um espaço social e ideológico. 

Embora tenha a ilusão de ser fonte e origem de seu dizer, na concepção da AD, é o 

sujeito que se constitui no/pelo discurso. Portanto, o sujeito discursivo é o sujeito que se 

constitui na relação da língua com a história, afetado pelo inconsciente. 

Nesse sentido, segundo Pêcheux (1997a) a noção de sujeito da AD foi postulada a 

partir de dois aportes teóricos: a ideologia, pensada por Althusser, e o inconsciente, postulado 

 

3 Em filosofia, desde René Descartes (1596-1650) e Immanuel Kant (1724-1804) até Edmund Husserl (1859- 
1938), o sujeito é definido como o próprio homem enquanto fundamento de seus próprios pensamentos e atos. É, 
pois, a essência da subjetividade humana, no que ela tem de universal e singular. Nessa concepção, própria da 
filosofia ocidental, o sujeito é definido como o sujeito do conhecimento, do direito e da consciência, seja essa 
consciência empírica, transcendental ou fenomênica (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 742). 



36 
 

 
 
 

pela psicanálise. Pêcheux afirma que o sujeito da AD é o sujeito do discurso, inscrito em uma 

determinada formação discursiva, com a qual se identifica, na ilusão de ser ele a fonte do 

sentido. 

Assim, o princípio básico da noção de sujeito é o de que não há discurso sem sujeito, 

assim como não há sujeito sem ideologia. O que nos permite dizer que o sujeito é afetado pelo 

inconsciente e interpelado pela ideologia que o constitui. 

Orlandi (2008, p.22) entende que o “sujeito é a interpretação, ou seja, fazendo 

significar, ele significa”. Nesse sentido, a autora argumenta que é “pela interpretação que o 

sujeito se submete à ideologia, ao efeito de literalidade, à ilusão do conteúdo, à construção da 

evidência dos sentidos, à impressão do sentido já-lá”. 

Importante mencionar, segundo Orlandi (2007a, p.49) que o sujeito discursivo é 

pensado como “posição” entre outras. Para Orlandi (2007a, p.49), esse “lugar é a posição que 

deve e pode ocupar todo indivíduo para ser sujeito do que diz”. Nessa perspectiva, Michel 

Pêcheux (1997a) discute, mais detalhadamente, a constituição do sujeito discursivo, a partir 

da noção de forma-sujeito. 

 

2.3.4.1 A forma-sujeito de Michel Pêcheux 
 
 

Michel Pêcheux, na obra “Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio” 

(1997a, p.159), afirma que a forma-sujeito, expressão introduzida por Louis Althusser (1969), 

é uma forma de questionar o sujeito do discurso, no ato de linguagem. Comenta ainda que: 

 

O que precede nos permite dizer que a noção de “ato de linguagem” traduz, de fato, 
o desconhecimento da determinação do sujeito no discurso. Permite, ainda, dizer 
que, na verdade, a tomada de posição não é, de modo algum, concebível um “ato 
originário” do sujeito-falante: ela deve, ao contrário, ser compreendida como o 
efeito, na forma-sujeito, da determinação do interdiscurso como discurso-transverso, 
isto é, o efeito da “exterioridade” do real ideológico discursivo, na medida em que 
ela “se volta para si mesma” para atravessar (PÊCHEUX, 1997a, p.171-172). 

 
 

Em outras palavras, a expressão forma-sujeito de Pêcheux é uma forma de questionar 

quem é esse sujeito que fala no discurso. Ou seja, podemos perguntar se o sujeito do discurso 

é o sujeito-falante, empírico, dono de seu dizer ou é o sujeito sócio-ideológico, que se constrói 

no funcionamento da língua com a exterioridade, produzindo sentidos? 

Segundo Maldidier (2003, p. 50), a expressão ‘forma-sujeito’ de Michel Pêcheux quer 

“teorizar o funcionamento imaginário da subjetividade”. Isto é, para a AD, a forma-sujeito é 
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responsável pela ilusão da unidade do sujeito, ou seja, o sujeito pensa que é dono de seu dizer 

e que produz seus próprios discursos. Nesse sentido, 

 

O dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. Elas significam 
pela história e pela língua. O que é dito em outro lugar também significa nas 
“nossas” palavras. O sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou 
controle sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem nele. Por isso, é inútil, do 
ponto de vista discursivo, perguntar para o sujeito o que ele quis dizer quando disse 
“x” (ilusão da entrevista em loco). O que ele sabe não é suficiente para 
compreendermos que efeitos de sentidos estão ali presentificados (ORLANDI, 
2007a, p.32). 

 
Para Pêcheux (1997a), enquanto sujeitos, somos “falados” pelas relações sócio- 

históricas, pela ideologia e pelo inconsciente. Em sua compreensão, são essas relações, 

provenientes da exterioridade, que “criam”, pelo efeito ideológico, uma realidade imaginária, 

na qual o sujeito é visto, ilusoriamente, como um sujeito social, marcado por uma unidade, 

uma singularidade. 

É por conta desse pressuposto de uma “evidência do sujeito”, ou seja, a ideia de que 

somos sempre sujeitos, que Pêcheux (1997a) propõe pensar o sujeito do discurso a partir de 

uma teoria não-subjetivista da subjetividade. Essa teoria, proposta por Pêcheux (1997a), surge 

a partir da necessidade de uma ruptura epistemológica no que se refere ao conceito de sujeito 

assujeitado, concebido como sendo fonte e origem do seu dizer, ou conforme afirma o autor: 

 

Podemos, então, de agora em diante, afirmar que uma teoria materialista dos 
processos discursivos não pode, para se constituir, contentar-se em reproduzir, como 
um de seus objetos teóricos, o “sujeito” ideológico como “sempre-já dado”: na 
verdade, [...] essa teoria não pode, se deseja começar a realizar suas pretensões, 
dispensar uma teoria (não-subjetivista) da subjetividade. Dessa forma, o domínio 
teórico de nosso trabalho se encontra determinado por três regiões interligadas, que 
designaremos, respectivamente, como a subjetividade, a discursividade e a 
descontinuidade ciências/ideologias (PÊCHEUX, 1997a, p. 131, grifos do autor). 

 
 

Assim, a teoria não-subjetiva da subjetividade, pensada por Pêcheux, não nega a 

subjetividade, mas a questiona. Na compreensão de Orlandi (2007a, p.46) a “evidência do 

sujeito”, ou seja, a ideia de sujeito ‘pleno e dono de seu dizer’, apaga4 o fato de que o 

 
4 Para Pêcheux (1997a, p.173) o fenômeno do apagamento pelo efeito “evidência do sujeito” é explicado em 
termos de “formas de esquecimento”. “Concordamos em chamar esquecimento nº. 2 ao “esquecimento" pelo 
qual o sujeito falante “seleciona” no interior da formação discursiva que o domina, isto é, no sistema de 
enunciados, formas e sequências que nela se encontram em relação de paráfrase – um enunciado, forma ou 
sequência, e não um outro, que, no entanto, está no campo daquilo que poderia reformulá-lo na formação 
discursiva considerada. Por outro lado, apelamos para a noção de “sistema inconsciente” para caracterizar outro 
“esquecimento”, o esquecimento nº.1, que dá conta do fato de que o sujeito-falante não pode, por definição, se 
encontrar no exterior da formação discursiva. Nesse sentido, o esquecimento nº. 1 remetia, por uma analogia 
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indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia. Para a autora, esse apagamento representa, 

na verdade, “o paradoxo pelo qual o sujeito é chamado à existência: sua interpelação pela 

ideologia”. Desse modo, Pêcheux retoma a tese da interpelação ideológica, acentuando, mais 

claramente, o caráter contraditório, desigual, do assujeitamento e o fato de que os aparelhos 

ideológicos não só reproduzem, mas também transformam as relações de produção 

(GREGOLIN, 2007, p.69). 

Pêcheux (1997a) retoma sua tese da interpelação ideológica, comentando que há 

“falhas” no assujeitamento. Ou seja, Pêcheux percebeu que o sujeito do discurso pode se 

tornar outro no funcionamento do discurso, embora se acreditasse na unicidade do sujeito, 

resultante da interpelação ideológica, concebida, até então, como um processo infalível e sem 

defeito. 

Apesar da constatação de que há “falhas” no assujeitamento, Pêcheux (1997a) mantém 

seu postulado em torno do sujeito assujeitado, porém o redimensiona, epistemologicamente, 

compreendendo a interpelação ideológica como um ritual. E, como em todo ritual há falhas, 

não seria diferente com o assujeitamento. Nesse sentido, Orlandi (2010, p. 20) afirma: “a 

ideologia é um ritual com falhas e a língua não funciona fechada sobre si mesma: abre para o 

equívoco”. E é o equívoco que, no interior do funcionamento do discurso, possibilita a 

interpretação. Orlandi (2010, p.20) comenta que “a interpretação tem suas formas e  

condições, ela não se dá da mesma maneira nos diferentes momentos da história”. 

A constatação de “falhas” no assujeitamento possibilitou a inserção da noção de 

inconsciente de Lacan nos estudos do discurso. Miller (2002, p.27) em sua conferência 

intitulada “O Piropo: Psicanálise e Linguagem” relembra-nos o “axioma de Lacan: o 

inconsciente está estruturado como uma linguagem”. Na compreensão de Jorge, 

Lacan parte da evidência de que a linguagem, a cadeia simbólica, determina o 
homem antes do nascimento e depois da morte. O bebê vem ao mundo humano 
marcado por um discurso, no qual se inscrevem a fantasia dos progenitores, a 
cultura, a classe social, a língua, a época etc. Enfim, podemos dizer que tudo isso 
constitui o campo do Outro, lugar onde se forma o sujeito. Por essa razão Lacan não 
só insiste na exterioridade do simbólico em relação ao homem, mas também na sua 
sujeição ao discurso (2007, p.44). 

 
Nessa perspectiva, o inconsciente, postulado por Lacan, é o lugar desconhecido, 

estranho, de onde emana o discurso do pai, da família, da lei, enfim, do Outro e em relação ao 

qual o sujeito se define, ganha identidade. “Assim, o sujeito é visto como uma representação – 

como ele se representa a partir do discurso do pai, da família etc. – sendo, portanto, da ordem 

com o recalque inconsciente, a esse exterior, na medida em que [...] esse exterior determina a formação 
discursiva em questão”. 
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da linguagem” (MUSSALIN; BENTES, 2006, v.2, p.107). Por meio da noção do 

inconsciente, se tornou possível pensar o sujeito como aquele que manifesta seu desejo 

através da linguagem, por meio de “falhas” e “lapsos”. Há, portanto, na constituição do 

sujeito, algo que foge ao controle da interpelação ideológica. Na constituição do sujeito há 

interferência de outros dizeres em seu dizer, o que nos dá a entender que o sujeito pode se 

tornar outro, no funcionamento do discurso. 

 

 
2.3.5 O interdiscurso e o intradiscurso: a constituição e a formulação dos sentidos no 
discurso 

 
Na compreensão de Maldidier (2003, pp.39-40), o interdiscurso já estava sendo 

pensado teoricamente por Pêcheux (1997a), ao basear a forma-sujeito na teoria dos dois 

esquecimentos, bem como no “pré-construído”. Para Pêcheux (1997a, p. 164) o “pré- 

construído” corresponde ao “sempre-já-aí” da interpelação ideológica que fornece-impõe a 

“realidade” e seu “sentido” sob a forma de universalidade (“o mundo das coisas”). Pêcheux 

afirma que: 

O funcionamento da ideologia em geral como interpelação dos indivíduos em 
sujeitos (e, especificamente em sujeitos de seu discurso) se realiza através do 
complexo das formações ideológicas (e, especificamente através do interdiscurso 
intricado nesse complexo das formações ideológicas) e fornece “a cada sujeito” sua 
“realidade”, enquanto sistema de evidências e de significações percebidas – aceitas – 
experimentadas (1997a, p.162). 

 

Desse modo, o interdiscurso é compreendido como um “mecanismo” de dominação e 

de determinação de uma formação discursiva, a partir do “todo complexo dominante das 

formações discursivas”. Com efeito, é a formação discursiva dominante, no interdiscurso, que 

irá determinar a forma-sujeito. Nesse sentido, Pêcheux (1997a, p 163) afirma: “o sujeito se 

constitui pelo esquecimento daquilo que o determina”. Segundo o autor, 

 
[...] a interpelação do indivíduo em sujeito se efetua pela identificação (do sujeito) 
com a formação discursiva que o domina (isto é, na qual ele é constituído como 
sujeito): essa identificação, fundadora da unidade imaginária do sujeito, apóia-se no 
fato de que os elementos do interdiscurso (sob sua dupla forma, enquanto “pré- 
construído” e “processo de sustentação”) é que constituem no discurso do sujeito os 
traços daquilo que o determina, são re-inscritos no discurso do próprio sujeito 
(PÊCHEUX, 1997a, p. 163, grifos do autor). 

 

Segundo Pêcheux (1997a), há, no interior do discurso, o “pré-construído, que 

possibilita a relação de um discurso a outros discursos, anteriores a ele, que produz no sujeito, 
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um efeito de evidência”. Nessa perspectiva, compreende-se que o sentido do discurso é 

constituído pela articulação que ele tem em relação a outros sentidos no interior do 

interdiscurso. Nesse sentido, Orlandi explicita a diferença do interdiscurso em relação ao 

intradiscurso a partir de dois eixos que funcionam no interior do discurso: 

 
[...] o eixo vertical representa o interdiscurso que efetua a constituição do dizer 
através de todos os dizeres já-ditos – e esquecidos – em uma estratificação de 
enunciados que, em seu conjunto, representa o dizível; já o eixo horizontal, que 
representa o intradiscurso – seria o eixo da formulação, isto é, aquilo que estamos 
dizendo naquele momento dado, em condições dadas (2007a, p. 32-33). 

 

No entender de Orlandi (2007a, p.33), os dois eixos funcionam no discurso, “todo 

dizer, na realidade, se encontra na confluência do eixo da memória (constituição) e o do eixo 

da atualidade (formulação)”. Ou seja, para Orlandi (2007a, p.33), “a constituição determina a 

formulação, pois só podemos dizer (formular) se nos colocamos na perspectiva do dizível 

(interdiscurso, memória)”. E, segundo a autora, é através do “jogo”, articulado entre tais 

eixos, que os sentidos se constituem. 

 
 

2.3.5.1. Memória discursiva 
 

A noção de “memória” sempre foi pensada por meio de outros conceitos no quadro da 

Teoria da Análise de Discurso, tais como: repetição, pré-construído, interdiscurso. Segundo 

Indursky (2011, p.68), todos esses conceitos “remetem, de uma forma ou de outra, à noção de 

memória”. Na visão de Indursky (2011, p.68), “trata-se de diferentes funcionamentos 

discursivos através dos quais a memória se materializa no discurso”. 

A noção de repetição nos ajuda a compreender como o discurso se constitui por meio 

de seu funcionamento. Ou seja, o discurso se constitui por meio da retomada de outros 

discursos “já-ditos” em algum lugar e momento na história. Essa retomada que um discurso 

faz em relação a outro no momento de sua constituição trata-se da repetição. 

Os discursos se repetem e é em decorrência deste regime de repetição que o discurso 

se constitui e produz seu sentido. Pêcheux e Fuchs (1997c) ao refletir sobre a questão do 

sentido nos faz compreender que o mesmo se dá por meio do processo de repetibilidade. Por 

meio disso, Indursky (2011, p.68) acrescenta: “o sentido inicia a partir das relações de 

parafrasagem que as diferentes expressões, palavras e enunciados matem entre si no interior 

de uma matriz de sentido que se organiza no âmbito de uma Formação Discursiva (FD)”. Se 

os discursos e os sentidos se repetem é porque há retomada de uma memória social no 



41 
 

 
 
 

processo de constituição dos mesmos. O sujeito do discurso, muitas vezes, desconhece que o 

seu discurso se origina por meio da retomada do mesmo à memória social, em decorrência de 

sua forma-sujeito. 

Pêcheux (1997c, p.167) afirma que o discurso que o sujeito produz é “um efeito do 

interdiscurso sobre si mesmo, uma ‘interioridade’ inteiramente determinada do exterior”. 

Assim, o interdiscurso é compreendido como: “algo fala antes, em outro lugar e 

independentemente. Trata-se do que chamamos saber discursivo. É o “já dito” que constitui 

todo dizer” (ORLANDI, 2010, p. 21). Nesse sentido, Indursky (2001, p.69) afirma: “todo o 

elemento de discurso que é produzido anteriormente, em um outro discurso e 

independentemente, pode ser compreendido como um pré-construído”5. Segundo Pêcheux 

(1997a, p.164), “o pré-construído é o ‘sempre-já-lá’ da interpelação ideológica que fornece- 

impõe a ‘realidade’ de seu ‘sentido’ sob a forma de universalidade”. Para Indursky (2011, 

p.69), essa noção de ‘pré-construído’ nos faz compreender melhor “os entrelaçamentos entre 

repetição, memória e movimentação dos sentidos”. 

Assim, compreendemos que aquilo que “fala antes” no discurso, o pré-construído, é 

algo de que constitui o interdiscurso. Na realidade, as noções de repetição, pré-construído e 

interdiscurso vão trabalhando teoricamente e preparando a formulação da noção de memória. 

O interdiscurso e memória discursiva não são a mesma coisa, assim como os definem alguns 

estudiosos e teóricos da Análise de Discurso no Brasil. O interdiscurso diz respeito a tudo que 

foi dito sobre algo, saturadamente, constituindo-se, assim, um complexo das formações 

discursivas, ou conforme nos diz Pêcheux: 

 
[...] propomos chamar de interdiscurso a esse “todo complexo com dominante” das 
formações discursivas, esclarecendo que também ele é submetido à lei de 
desigualdade-contradição-subordinação que caracteriza o complexo das Formações 
Ideológicas (1997c, p.162). 

 
 
 
 
 

5 Indursky (2011, p.69), baseada nos estudos de Pêcheux (1997c), acrescenta: Há duas modalidades através das 
quais o pré-construído pode ser mobilizado. A primeira delas ocorre por uma operação de encaixe sintático no 
interior do discurso do sujeito. E, para ser encaixado, o pré-construído mobiliza uma operação sintática que 
sinaliza a fronteira entre o que veio de outro lugar, o pré-construído, e o que foi produzido pelo sujeito do 
discurso. No entanto, esse encaixamento, em lugar de ser assim percebido pelo sujeito, produz o efeito de ter 
sido formulado no seu discurso. 
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Desse modo, o interdiscurso é resultante do complexo das formações discursivas. Isto 

é, o interdiscurso é algo que comporta todos os dizeres, todos os sentidos e não somente um. 

O pré-construído, no interior do interdiscurso, não apresenta um, porém todos os sentidos que 

já lhe foram associados. Nesse sentido, Indursky acrescenta: 

 
[...] sob a noção de pré-construído, encontramos um dos funcionamentos discursivos 
que mostram de que forma pode ocorrer a repetibilidade. Por seu intermédio, 
podemos observar como elementos provenientes do interdiscurso são inscritos no 
discurso do sujeito (2011, p.69). 

 
Indursky (2011, p.70) afirma: “a noção de repetibilidade permite observar que os 

saberes pré-existem ao discurso do sujeito: quando este toma a palavra e formula seu discurso, 

o faz sob a ilusão de que ele é a fonte de seu dizer [...]”. Segundo Indursky (2011, p.70), a 

“repetibilidade” é uma característica essencial da noção de “memória tal como ela é 

convocada pela AD: o sujeito, ao produzir seu discurso, o realiza sob o regime da 

repetibilidade, mas o faz afetado pelo esquecimento, na crença de ser a origem daquele 

saber”. Para a autora, “a memória de que se ocupa a AD não é de natureza cognitiva, nem 

psicologizante. A memória, neste domínio de conhecimento, é social” (INDURSKY, 2011, 

p.71). Para Indursky (2011, p.71), é a noção de “regularização” que explica melhor a noção de 

memória. E, nesse sentido, a autora acrescenta: 

 
[...] chegamos às primeiras reflexões em torno da memória: se há repetição é porque 
há retomada/regularização de sentidos que vão constituir uma memória que é social, 
mesmo que esta se apresente ao sujeito do discurso revestida da ordem do não-  
sabido. São discursos em circulação, urdidos em linguagem e tramados pelo tecido 
sócio-histórico, que são retomados, repetidos, regularizados (INDURSKY, 2011, 
p.71). 

 

Courtine (2009, p.90), define memória discursiva como: “[...] a existência histórica 

dos enunciados cujos encadeamentos articulam repetições, citações, inscrevendo-se em 

formas do discurso relatado por meio das quais se materializam as remissões de discursos a 

outros discursos”. 

Nesse sentido, a memória discursiva se refere à existência histórica do enunciado no 

seio de práticas discursivas reguladas pela ideologia. Assim, podemos dizer que a memória 

discursiva se refere aos enunciados que se inscrevem nas formações discursivas por meio das 

quais eles recebem seu sentido. 

Para, Orlandi (2010, p.22), a noção de memória discursiva “é mais um elemento que 

mostra que não temos o controle de como os sentidos se formam em nós, sujeitos”. Diante 

disso, compreendemos que a memória discursiva se constitui por um conjunto de afirmações 



 

 
 
 

já feitas e esquecidas em um certo lugar e momento socio

dadas, são retomadas, pela memória social, na instância de determinado

 
 

2.3.5.2 Memória de arquivo
 

Segundo Orlandi (2010), a noção de memória discursiva difere da noção de memória 

de arquivo. A memória discursiva representa o conjunto de formulações já ditas e esquecidas 

e que podem ser retomadas, no momento presente, quando algum dizer é proferido. Já 

memória de arquivo é aquela que “representa o discurso documental, arquivada em nossas 

instituições e da qual não esquecemos [...] A ela temos acesso, basta para isso consultar os 

arquivos onde ela está representada” (ORLANDI, 2010,

Com efeito, é essa noção de memória de arquivo que nos ajuda a resgatar já

institucionalizados, sobre a homossexualidade. Portanto, discursos já

como a ciência acadêmica biológica, a psiquiatria, a Igreja, e órgãos político

tornaram possível o dizer sobre a homossexualidade. Assim, podemos retomar os sentidos já 

ditos sobre a homossexualidade:

   prática sexual entre indivíduos de

  uma doença;

   uma anormalidade;

  um pecado; 

   uma aberração; 

  um desvio moral.

 
Assim, compreendemos a memória de arquivo como sendo um conjunto de formações 

discursivas, que se tornaram saberes institucionalizados. Essas formações discursivas 

influenciam o discurso da mídia sobre a homossexualidade nas instituições militares. E é es

retomada das formações discursivas institucionalizadas que podem dar ao discurso da mídia 

sobre a homossexualidade, um caráter de legitimidade ou mesmo o “efeito de verdade”.

Podemos também explicar esse “efeito de verdade” pretendido pelo funcionamento

discurso da mídia, através da noção de domínio de memória:

 
a este domínio de memória [...] se associam duas outras instâncias: o 
atualidade 
se apoiam, etc., em uma conjun
enunciações posteriores que são antecipadas pelo discurso). Este

já feitas e esquecidas em um certo lugar e momento socio-histórico e que, em condições 

dadas, são retomadas, pela memória social, na instância de determinado 

uivo 

Segundo Orlandi (2010), a noção de memória discursiva difere da noção de memória 

de arquivo. A memória discursiva representa o conjunto de formulações já ditas e esquecidas 

e que podem ser retomadas, no momento presente, quando algum dizer é proferido. Já 

memória de arquivo é aquela que “representa o discurso documental, arquivada em nossas 

instituições e da qual não esquecemos [...] A ela temos acesso, basta para isso consultar os 

arquivos onde ela está representada” (ORLANDI, 2010, p.22). 

essa noção de memória de arquivo que nos ajuda a resgatar já

institucionalizados, sobre a homossexualidade. Portanto, discursos já-

como a ciência acadêmica biológica, a psiquiatria, a Igreja, e órgãos político

m possível o dizer sobre a homossexualidade. Assim, podemos retomar os sentidos já 

ditos sobre a homossexualidade: 

prática sexual entre indivíduos de mesmo sexo; 

doença; 

anormalidade; 

 

aberração; 

moral. 

Assim, compreendemos a memória de arquivo como sendo um conjunto de formações 

discursivas, que se tornaram saberes institucionalizados. Essas formações discursivas 

influenciam o discurso da mídia sobre a homossexualidade nas instituições militares. E é es

retomada das formações discursivas institucionalizadas que podem dar ao discurso da mídia 

sobre a homossexualidade, um caráter de legitimidade ou mesmo o “efeito de verdade”.

Podemos também explicar esse “efeito de verdade” pretendido pelo funcionamento

discurso da mídia, através da noção de domínio de memória: 

a este domínio de memória [...] se associam duas outras instâncias: o 
atualidade (aquele das sequências que, em torno de um acontecimento, se refutam, 
se apoiam, etc., em uma conjuntura definida) e o domínio de antecipação 
enunciações posteriores que são antecipadas pelo discurso). Este
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histórico e que, em condições 

 dizer. 

Segundo Orlandi (2010), a noção de memória discursiva difere da noção de memória 

de arquivo. A memória discursiva representa o conjunto de formulações já ditas e esquecidas 

e que podem ser retomadas, no momento presente, quando algum dizer é proferido. Já a 

memória de arquivo é aquela que “representa o discurso documental, arquivada em nossas 

instituições e da qual não esquecemos [...] A ela temos acesso, basta para isso consultar os 

essa noção de memória de arquivo que nos ajuda a resgatar já-ditos 

-ditos em instituições, 

como a ciência acadêmica biológica, a psiquiatria, a Igreja, e órgãos político-jurídicos 

m possível o dizer sobre a homossexualidade. Assim, podemos retomar os sentidos já 

Assim, compreendemos a memória de arquivo como sendo um conjunto de formações 

discursivas, que se tornaram saberes institucionalizados. Essas formações discursivas 

influenciam o discurso da mídia sobre a homossexualidade nas instituições militares. E é essa 

retomada das formações discursivas institucionalizadas que podem dar ao discurso da mídia 

sobre a homossexualidade, um caráter de legitimidade ou mesmo o “efeito de verdade”. 

Podemos também explicar esse “efeito de verdade” pretendido pelo funcionamento do 

a este domínio de memória [...] se associam duas outras instâncias: o domínio de 
(aquele das sequências que, em torno de um acontecimento, se refutam, 

domínio de antecipação (isto é, 
enunciações posteriores que são antecipadas pelo discurso). Este último domínio 
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consequentemente tornou-se necessário porque “se o discurso já existe sempre, 
pode-se acrescentar que ele existirá sempre ainda” e que as formulações discursivas 
consideram esta dimensão (MAINGUENEAU, 1997, p.116, grifos do autor). 

 
Partindo dessas postulações teóricas, retomamos o sentido do termo homossexual6  

que, segundo Simões Junior (2006), surgiu na última década do século XIX, no discurso 

médico-psiquiátrico. A homossexualidade era vista aí como doença. A partir de então, o 

discurso sobre a homossexualidade, naquele século, passou a se constituir pela retomada do 

discurso institucionalizado médico-psiquiátrico. Mesmo depois de a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) 7, em 1990, ter declarado que a homossexualidade não deveria mais ser 

considerada uma patologia, ainda hoje permanece, em larga escala, a visão da 

homossexualidade como doença. 

 

2.3.6. Paráfrase e Polissemia: processos discursivos que descortinam os sentidos. 
 
 

Se toda vez que falamos, ao tomar a palavra, produzimos uma mexida na rede de 
filiação dos sentidos, no entanto, falamos com palavras já ditas. [...] é nesse jogo 
entre paráfrase e polissemia, entre o mesmo e o diferente, entre o já-dito e o a se 
dizer que os sujeitos e os sentidos se movimentam, fazem seus percursos, se (re) 
significam. 

 
(ORLANDI, 2007a) 

 
 

Os sujeitos, os discursos e os sentidos não estão prontos nem acabados. Ao contrário, 

eles estão sempre se constituindo e funcionando por meio da linguagem. Assim, o estudo da 

linguagem não pode, segundo Orlandi (1987, p.25), “estar apartado da sociedade que a 

produz”. Os processos que entram em jogo na constituição da linguagem são histórico-sociais. 

Isto é, são processos de significação que resultam de práticas sociais e, portanto, de práticas 

discursivas, que se tornam possíveis mediante a relação da língua com a história. 

Com isso, podemos dizer que o sentido de um discurso não é determinado, pura e 

simplesmente, pela literalidade semântica dos elementos linguísticos, tais como: palavras, 

expressões e proposições. O sentido é determinado e construído no funcionamento do 

 
6 O termo foi cunhado pelo médico Kalory Maria Benket e passou a ser difundido em língua inglesa na referida 
década, por adoção do sexologista Havelock Eliss. 

 
7 A 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças – CID-10 (OMS, 1993) e a quarta edição do Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-IV (APA, 1995) excluíram a homossexualidade da 
classificação “doença”. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia redigiu a resolução 001/1999, estabelecendo 
normas de atuação dos psicólogos com relação à orientação sexual das pessoas. O texto considera a 
homossexualidade como algo não patológico e proíbe que os psicólogos considerem seus pacientes como 
portadores de doenças (CEP, 1999). 



45 
 

 
 
 

discurso. Tal funcionamento se dá por meio da relação da língua com sua exterioridade, ou 

seja, com o contexto socio-histórico. 

Para Orlandi (2010, p.27), “a noção de funcionamento, estendida da Linguística para a 

análise de discurso, faz com que não trabalhemos apenas com as partes que significam, mas 

que procuremos quais são as regras que tornam possível qualquer parte”. Essas regras são as 

condições de produção discursivas que determinam e permitem a constituição do discurso, 

bem como suas possibilidades de sentido. Essas condições de produção se definem de acordo 

com o momento e lugar sócio-histórico. Assim, há diferentes processos de significação que  

se realizam no funcionamento do discurso em condições dadas. O discurso da mídia sobre a 

homossexualidade nas instituições militares vai apresentar processos de funcionamento 

derivados do discurso religioso e jurídico, além de outros. 

Segundo Orlandi (2010, p.27), o trabalho do analista do discurso é o de “explicitar os 

mecanismos de funcionamento do discurso”, explicitando os processos de significação que 

nele se realizam. Em relação aos processos de significação, Orlandi destaca os processos 

parafrásticos e os polissêmicos: 

 

[...] os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo 
que se mantém, isto é, o dizível, a memória. Já os processos polissêmicos, produzem 
“um deslocamento, ruptura de processos de significação. A polissemia “joga com o 
equívoco. [...] a paráfrase é a matriz do sentido, pois não há sentido sem repetição, 
sem sustentação no saber discursivo, e a polissemia é a fonte da linguagem uma vez 
que ela é a própria condição de existência dos discursos, pois se os sentidos – e os 
sujeitos – não fossem múltiplos, não pudessem ser outros, não haveria necessidade 
de dizer (ORLANDI, 2007a, p.36). 

 
 

O funcionamento do discurso se realiza por meio da articulação desses dois processos: 

o parafrástico e o polissêmico, ou conforme resume a autora: 

 
[...] de um lado, há um retorno constante a um mesmo dizer sedimentado – a 
paráfrase – e, de outro, há no texto uma tensão que aponta para o rompimento. Esta  
é a manifestação da relação entre o homem e o mundo (a natureza, a sociedade, o 
outro), manifestação prática e do referente na linguagem. Há um conflito entre o que 
é garantido e o que tem de se garantir. A polissemia é essa força na linguagem que 
desloca o mesmo, o garantido, o sedimentado. Essa é a tensão básica do discurso, 
tensão entre o texto e o contexto histórico-social: o conflito entre o “o mesmo” e o 
“diferente”, entre a paráfrase e a polissemia (ORLANDI, 1987, p.27). 

 
 

De acordo com Orlandi (2007a, p.26), os métodos de análise, usando a paráfrase e a 

polissemia, visam à “compreensão de como um objeto simbólico – o discurso – produz 

diferentes sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos”. O que 
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interessa à AD é “explicitar como o texto organiza os gestos de interpretação que relacionam 

sujeito e sentido, produzindo, assim, novas práticas de leitura” (ORLANDI, idem). Nessa 

perspectiva, interpretar é tomar posição e o discurso é concebido com base na relação entre a 

estrutura e o acontecimento, ou seja, na relação da língua com a história. 

 

 
2.3.7 AD: outros princípios teóricos 

 
 

Segundo Authier-Revuz (1998), o “outro” é constitutivo do sujeito e da linguagem. Ao 

trabalhar as formas de enunciação, a autora esboça o conceito de heterogeneidade, a partir da 

relação do sujeito com a linguagem. Assim, a heterogeneidade se explica pela presença do 

“outro” nas relações entre sujeito, linguagem e discurso, no ato de enunciação. O plano da 

enunciação é marcado por uma heterogeneidade que diz respeito ao sujeito e sua relação com 

a linguagem. 

Nessa perspectiva, a constituição do sujeito é marcada por uma heterogeneidade que 

circunscreve o sujeito assujeitado. Desse momento em diante, o sujeito é constitutivamente 

heterogêneo, ou seja, é aquele que se constitui na relação entre o “eu” (o consciente) e o 

“outro” (o inconsciente). Mussanlin e Bentes (2006, v.2, p.134), compreendem que “o sujeito 

da AD se movimenta entre esses dois pólos (entre o consciente e o inconsciente), sem poder 

definir-se em momento algum como um sujeito inteiramente consciente do que diz”. Ou seja, 

no entender das autoras: 

 

[...] o “eu” perde a sua centralidade, deixando de ser senhor de si, já que o “outro”, o 
desconhecido, o inconsciente, passa a fazer parte de sua identidade. O sujeito é, 
então, um sujeito descentrado, que se define agora como sendo a relação entre o 
“eu” e o “outro” (MUSSALIN; BENTES, 2006, v.2, p.134, grifos das autoras). 

 
 

Para Mussalin e Bentes, 
 
 

[...] a heterogeneidade mostrada é uma tentativa do sujeito de explicitar a presença 
do outro no fio discursivo, numa tentativa de harmonizar as diferentes vozes que 
atravessam o seu discurso, numa busca pela unidade, mesmo que ilusória (2006, v.2, 
p.134). 

 
 

A propósito da heterogeneidade discursiva, Fernandes compreende que esse conceito 
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[...] reitera o caráter polifônico do sujeito discursivo e chama a atenção para o 
descentramento do sujeito: um “eu” implica outros “eus” e o outro se apresenta 
como uma condição constitutiva do discurso do sujeito, afinal, um discurso 
constitui-se de outros discursos e sofre (trans)formações na História (2008, p.31-32, 
grifos do autor). 

 
Pêcheux já assinalava a necessidade de se pensar o sujeito do discurso, não apenas 

pelo viés de sua forma-sujeito, mas também enquanto posição na instância enunciativa: 

 
Como separar, nisso que continuamos a chamar “o sujeito da enunciação”, o registro 
funcional do “ego-eu” estrategista assujeitado (o sujeito ativo intencional teorizado 
pela fenomenologia) e a emergência de uma posição do sujeito? Que relação 
paradoxal essa emergência mantém com o obstáculo, a irrupção imprevista de um 
discurso-outro, a falha do controle? O sujeito seria aquele que surge por instantes, lá 
onde o “ego-eu” vacila? (1997c, p. 131). 

 
 

A posição-sujeito pode ser entendida como um lugar que permite o indivíduo se filiar  

a uma determinada formação discursiva, o que lhe permitirá enunciar o seu discurso, 

conferindo-lhe determinado sentido e não outro qualquer. No sentido dado por Pêcheux 

(1997a, p.160), as palavras, expressões, proposições recebem seu sentido através da formação 

discursiva na qual são produzidas, tornando-as enunciados – ou unidades do discurso. O 

conceito de enunciado como “unidade do discurso” (FOUCAULT, 2009b) é fundamental para 

compreendermos o funcionamento do discurso da mídia sobre a homossexualidade nas 

instituições militares, uma vez que tal compreensão se dá através da análise de enunciados 

provenientes da mídia impressa e virtual. 
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3. O DISCURSO DA MÍDIA E A HOMOSSEXUALIDADE 
 

3.1 O discurso da mídia: o encontro entre a estrutura e o acontecimento 
 
 

O discurso serve para comunicar e para não-comunicar, pois é a um só tempo, um 
objeto simbólico e político. Simbólico no sentido de que não é uma etiqueta que 
representa um determinado objeto cuja ordenação, categorização, interpretação 
preexiste à significação; e político no sentido de que é uma luta de poder, 
“afrontamento, relação de força, situação estratégica”. 

(BARONAS, 2003) 
 
 

Pêcheux (2008) discute em termos metodológicos como a AD analisa o discurso a 

partir de seu funcionamento, ou seja, como os sentidos são construídos no/pelo discurso 

através da relação entre suas dimensões constituintes: a dimensão da língua - como estrutura; 

e a dimensão da história – como acontecimento. Ele toma como ponto de partida o enunciado 

on a gagné [“ganhamos”], da TV de Paris, no dia 10 de maio de 1981, quando François 

Mitterrand venceu as eleições para a presidência na França. 

Pêcheux (2008) observou que o sentido evidenciado no funcionamento do discurso 

político em torno da vitória de Mitterand não se dava apenas pelo viés de sua materialidade 

linguística, constituída pelo enunciado on a gagné. Se assim o fosse, todos os franceses 

interpretariam o termo “ganhamos” a partir do sentido comumente atribuído pelos torcedores 

nos estádios esportivos, quando há vitória do time pelo qual torcem. Assim, o sentido 

logicamente estabilizado (isto é, o sentido de vitória coletiva dos torcedores esportivos) tinha 

a pretensão de fazer da vitória eleitoral de Miterrand a vitória real e totalizante de todos os 

franceses. 

No entanto, Pêcheux (2008) observa que, no momento em que a mídia proferiu o 

enunciado on a gagné, houve um confronto discursivo, pois nem todos franceses 

interpretaram a vitória de Miterrand como uma vitória coletiva. Desse modo, naquela 

conjuntura socio-política da França de 1981, não houve apenas um sentido evidenciado no 

funcionamento do discurso midiático, porque não havia um sujeito que “falava” nesse 

discurso como se fosse um “porta-voz” de todos os franceses. Ao contrário, foram 

evidenciados vários sujeitos no funcionamento do discurso midiático, marcados por suas 

diferenças sócio-ideológicas, por seus diferentes discursos e sentidos, mostrados a partir de 

seus diferentes “gestos de interpretação”, diante daquele acontecimento histórico. 

Desse modo, Pêcheux (2008) postula que não há uma só palavra original, de sentido 

único. Para o autor, os sentidos são sempre evidenciados pela fala do outro que os atravessa e 

os constitui, no cruzamento entre uma atualidade e uma memória. Nesse sentido, 
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[...] todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si 
mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro (a 
não ser que a proibição da interpretação própria ao logicamente estável se exerça 
sobre ele explicitamente). Todo enunciado, toda sequência de enunciados é, pois, 
linguisticamente descritível como uma série (léxico-sintaticamente determinada) de 
pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar a interpretação (PÊCHEUX, 2008, 
p.53). 

 
 

Segundo Gregolin (2003, p. 97), a criação dessa ilusão de ‘unidade’ do sentido é um 

recurso discursivo que fica evidente nos textos da mídia, desempenhando o papel de mediação 

entre seus leitores e a realidade. Na visão da autora, 

 

[...] como construtora de imagens simbólicas – a mídia participa ativamente, na 
sociedade atual, da construção do imaginário, no interior do qual os indivíduos 
percebem-se em relação a si mesmos e em relação ao outros (GREGOLIN, 2003, 
p.97). 

 
 

No entender de Baczo, o imaginário social: 
 
 

[...] se expressa por ideologias e utopias, que se materializam em símbolos, 
alegorias, rituais e mitos. Através dessas textualizações, erigem-se visões de mundo, 
modelam-se condutas e estilos de vida, em movimentos contínuos ou descontínuos 
de preservação da ordem vigente ou de introdução de mudanças. Para o autor, a 
imaginação social, além de fator regulador e estabilizador, também é a faculdade  
que permite que os modos de sociabilidade existentes não sejam considerados 
definitivos e como os únicos possíveis, e que possam ser concebidos outros modelos 
e outras fórmulas (1985, p.403). 

 
 

A mídia trabalha com discursos que possam produzir suas “verdades” no imaginário 

social. Assim, os fatos imediatos do cotidiano transformados em notícia, são compreendidos 

como “naturais”, e não socialmente construídos por meio de múltiplos discursos. O discurso 

jornalístico “hierarquiza os sentidos e os valores [...] preconiza condutas [...] os modos de 

falar e separa o que é dizível e o que é indizível” (GOMES, 2003, p.10). 

No funcionamento do discurso da mídia, há sentidos que são censurados, silenciados, 

outros que, pela força da repetição, tornam-se naturalizados, mas, ainda que legitimados, estão 

sujeitos a deslizamentos, por conta da influência da história e do jogo das relações ideológicas 

entre sujeitos. É a ideologia que regula os sentidos possíveis para o sujeito em determinadas 

condições de produção discursivas. 
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Por exemplo, no enunciado do Jornal Correio da Bahia de 17 de junho de 2008: 

“Polícia Militar da Bahia não está livre dos gays” 8, há o discurso preconceituoso sustentado 

pelos discursos cristão e jurídico, cujos sentidos apontam a homossexualidade como um 

desvio de conduta moral ou como uma marginalidade. Assim, os homossexuais não podem 

fazer parte de uma instituição militar que preza pela ordem e segurança da sociedade, já que 

são “portadores” de uma sexualidade “marginalizada”, considerada um desvio de conduta. 

Nesse sentido, o discurso jornalístico pode construir sentidos sobre a 

homossexualidade nas instituições militares, retratando-a de forma estigmatizada, o que 

intensifica o processo de marginalização dos homossexuais na sociedade. 

 

3.1.2 A ordem do discurso na mídia 
 
 

Navarro (2003, p.113) afirma: “no discurso jornalístico, o lugar midiático articula-se 

também com o saber e o poder. O jornalista não pode falar como quiser, pois tem de 

submeter-se a certas regras internas e externas da instituição midiática”. Por esse viés, o autor 

acrescenta: 

 

Quanto ao poder, a relação entre a chamada grande imprensa, as elites e os 
detentores do poder aparecem na forma [...] de “denuncismo”: o uso da imprensa 
para legitimar as atitudes de uma autoridade política ou conferir tratamento 
pejorativo aos fatos a ela relacionados. A mídia cria, portanto, mocinhos e bandidos, 
heróis e derrotados (NAVARRO, 2003, p.113). 

 
 

A homossexualidade na mídia foi, desde sempre, retratada de forma estigmatizada e 

inferiorizada, principalmente em programas humorísticos. Segundo Eribon, 

 

a homossexualidade há tempos vem dando lugar a uma proliferação de imagens que 
desvalorizam, degradam principalmente na caricatura (mas também no cinema e na 
televisão, que, em geral, só fazem fornecer, com novos meios, imagens bem 
próximas da tradição caricaturista). [...] A caricatura homófoba [...] é uma 
“difamação”; ela faz “alusão” à injúria, inscreve-se no horizonte da injúria e apela 
para os esquemas mentais que permitem fazer rir a propósito dos homossexuais. 
Exprime a inferioridade atribuída à homossexualidade na sociedade e perpetua as 
estruturas mentais que fundam essa inferioridade. Faz “alusão” à condenação 
imemorial da homossexualidade e chama, por conseguinte, a atenção de toda a 
violência simbólica, cultural, política e jurídica de que os gays são objeto (2008, p. 
90-91, grifos do autor). 

 
 
 

8 Ver anexo I. 
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No entender de Foucault (2009a), o discurso expressa um saber, pelo qual exerce um 

poder. Para o autor, há em todo discurso uma “vontade de verdade” que, ao trazer em si a 

oposição entre o verdadeiro e o falso, classifica algo como verdadeiro. Essa oposição entre o 

verdadeiro e o falso é o que sustenta o sistema de exclusão de que a mídia se utiliza em suas 

produções jornalísticas. 

O discurso da mídia é um produto que só se torna possível por meio de condições e 

procedimentos que ela mesma estabelece, baseada em sua própria “ordem do discurso”. 

Assim, a mídia institui seu discurso como verdadeiro. É nessa perspectiva que Foucault 

(2009b, p.205) afirma: “[...] não há saber sem uma prática discursiva definida, e toda prática 

discursiva pode definir-se pelo saber que ela forma”. 

Para Navarro (2010, p.84), “a mídia é um campo institucional em que o sujeito que 

nela fala é, ao mesmo tempo, aquele que pode dizer a verdade dos fatos – pelo saber que 

detém sobre eles – e aquele que pode produzir os fatos na sua verdade e submetê-los à 

realidade – pelo poder que exerce na sociedade”. Assim, a mídia funciona “como um jogo de 

legitimação e controle”. Marcondes Filho argumenta: 

 

[...] na produção da notícia entram em cena dois sujeitos: o jornalista, cuja tarefa é 
selecionar da realidade o fato que lhe interessa para transformá-lo em 
acontecimento, e o editor, que tem o poder de decidir qual será o enfoque dado à 
matéria, a quantidade de linhas destinadas ao seu desenvolvimento, o tamanho e os 
tipos do título e a colocação na página. Ao editor cabe, portanto, a missão de definir 
a política de como o fato deverá repercutir na sociedade, de como “um 
acontecimento pequeno pode fazer um escândalo, de como suprimir naturalmente a 
divulgação de ocorrências, como se elas simplesmente não tivessem realmente 
existido” (1989, p.50). 

 
 

Um exemplo disso é a matéria jornalística divulgada pela Folha online cujo título é: 

“Revista da Globo evita capa com beijo entre sargentos gays do Exército”9. Em linhas gerais, 

a Revista Época (número 524, de junho de 2008) decide qual imagem de capa irá publicar. 

Por esse controle, a revista determinou a escolha da imagem, “sem o beijo entre os militares”. 

como a opção mais “adequada”. 

Segundo Foucault (2009a), a “interdição” é o procedimento de exclusão mais utilizado 

na sociedade contemporânea, que se caracteriza pelo controle e pela vigilância dos 

“fazeres/dizeres” dos indivíduos. A “interdição”, como um procedimento de controle dos 

discursos da mídia, funciona como um mecanismo de controle e de vigilância social, 

 
 
 

9 Ver anexo II. 
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determinado pela sociedade disciplinar, a qual impõe aos indivíduos, suas leis, suas regras, 

seus valores, permeados por questões de ordem sociopolíticas, econômicas e ideológicas. 

Segundo Cruz (2009), a imagem, ao lado da notícia, cria efeitos de sentido e opera na 

produção de verdades cristalizadas socialmente. Assim, para que possamos empreender uma 

análise do discurso da mídia é necessário perceber as diferentes linguagens que povoam os 

enunciados jornalísticos: a verbal e a não-verbal. 

 

3.1.3 A homossexualidade na mídia: uma discussão histórico-discursiva 
 
 

A visibilidade e a repercussão em torno da homossexualidade se deve muito ao 

trabalho da mídia10. Nesse sentido, Green e Polito afirmam: 

 
[...] os jornais e revistas são fundamentais para avaliarmos como lentamente vai se 
tornando pública a questão da homossexualidade: de ‘criminoso’, ou ‘doente’, a 
militante do movimento gay, muita coisa aconteceu, muita história se passou (2006, 
p.18). 

 
 

Para os autores, os relatos acerca da homossexualidade na mídia foram construídos em 

torno de estigmas marcados historicamente. Segundo eles, os homossexuais noticiados pela 

mídia, entre as décadas de 1960 a 1970, eram relatados nos cadernos policiais ou nas matérias 

sobre o carnaval. Na compreensão dos autores, o discurso que a mídia produzia em torno da 

homossexualidade recebia contorno identitário de uma sexualidade marcada pela 

marginalidade, pelo ridículo e pelo riso. Okita comenta: 

Na grande imprensa, a questão da homossexualidade está sempre ligada à 
criminalidade. Os jornais dedicados ao noticiário policial, principalmente, colocam- 
se claramente anti-homossexuais, promovendo os crimes praticados por eles e 
usando uma linguagem desmoralizante e agressiva ao se referir a estes casos. Jamais 
se lê uma manchete: “Heterossexual mata amante”. Poucos noticiam crimes 
praticados contra os homossexuais, que são agredidos nas ruas, moral e fisicamente, 
fazendo aumentar mais ainda o desinteresse da sociedade, a qual além de não dar a 

 
 

10 Segundo Rodinesco e PLon (1998, p. 350), “o termo homossexualidade derivado do grego (homos: igual) e 
criado por volta de 1860 pelo médico húngaro Karoly Maria Benkert para designar todas as formas de amor 
carnal entre pessoas biologicamente pertencentes ao mesmo sexo. Entre 1870 e 1910, o termo homossexualidade 
impôs progressivamente nessa acepção em todos países ocidentais, substituindo assim as antigas denominações 
que caracterizavam essa forma de amor conforme as épocas e as culturas ( inversão, uranismo, safismo, 
lesbianismo etc). Definiu-se por oposição à palavra heterossexualidade (do grego heteros: diferentes), cunhada 
por volta de 1880 que abrangia todas as formas de amor carnal entre pessoas de sexos biologicamente 
diferentes”. Importante dizer que nessa época era comum usar o termo homossexualismo no lugar de 
homossexualidade, pois nessa época as pessoas generalizaram os nomes de doenças ou fenômenos ligados à 
ciência biológica, médica e psiquiátrica com o uso do sufixo “-ismo”, como acontece com lesbianismo, safismo 
etc. 
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mínima atenção para estes fatos, recebe com maior simpatia e humor essas agressões 
(2007, p.85-86). 

 
 

Na compreensão de Okita (2007, p. 86), a visão cômica dos homossexuais é 

promovida pelos “fabricantes de cultura”, seja no cinema, no teatro ou na TV. Para o autor, os 

homossexuais sempre foram representados nos meios de comunicação de massa através de 

“estereótipos, cheios de trejeitos e melindres”, sem outros sentimentos que não seja sexo. “É 

visto como algo que provoca risos e não uma pessoa como todas as outras, como um oprimido 

igual a todos”. 

A título de ilustração, mencionamos os enunciados-títulos de duas capas do jornal O 

Lampião na Esquina (ver figura 1 e figura 2) que circulou na sociedade carioca nos anos 

1970: “As relações perigosas” e “Carnaval das bichas é o maior do mundo”. 

 
 

Figura 2- Lampião. Ed.01, maio/junho de 1978 e Figura 3- Lampião. Ed.22, março de 
1980. 

 

 
No enunciado de capa do jornal (ver figura 2), “As relações perigosas”, há o discurso 

preconceituoso, retratando as relações homossexuais como relações “perigosas”. As relações 

homossexuais eram relações “marginalizadas” no discurso da sociedade carioca da época. 

Para a mídia da época, era comum falar da homossexualidade, relacionando-a a temas ligados 

à violência e à marginalidade. O discurso materializado naquele enunciado (da figura 2) 

evidencia o sentido da homossexualidade como uma prática sexual “marginal”, isto é, uma 

prática que não podia ser exposta. Caso fosse exposta, a homossexualidade deveria se referir a 

fatos que estivessem relacionados à violência física, a assassinatos ou a desordem social. A 

mídia daquela época também noticiava a homossexualidade, retratando-a em torno de temas 
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que levavam ao riso, ao lúdico, ao carnaval, conforme vemos no enunciado do Jornal 

Lampião (ver figura 3): “Carnaval das bichas é o maior do mundo”. 

Entretanto, segundo Green e Polito (2006), foi em 1963, no Rio de Janeiro, que foi 

editada uma das primeiras publicações para gays no Brasil: o jornal “O Snob”. Esse jornal era 

distribuído gratuitamente na Cinelândia e em Copacabana e circulou na sociedade carioca de 

1963 a 1969, quando foi proibido pelo regime militar ditatorial. Segundo os autores, foi 

somente nos anos de 1970 que os homossexuais foram noticiados em colunas jornalísticas 

destinadas a eles. Nesse sentido os autores afirmam: 

 

[...] o ano de 1977 foi marcado por uma verdadeira explosão discursiva em torno da 
homossexualidade no Brasil. Inúmeras matérias em jornais e revistas [...] atestam o 
fato de que gays tinham se tornado assunto público de grande relevância (GREEN; 
POLITO, 2006, p. 178). 

 
 

Para os autores, com o fim da ditadura militar a mídia teve maior abertura política para 

falar sobre a homossexualidade, principalmente com o advento do jornal O Lampião na 

Esquina. Esse jornal representou um marco brasileiro de abertura para os movimentos sociais. 

O movimento de afirmação homossexual foi reconhecido nacionalmente, junto com outros 

movimentos sociais, como o movimento negro, o movimento feminista, o movimento 

indígena e os movimentos ecológicos. A título de exemplo, mencionamos o enunciado de 

capa do Jornal Lampião (ver figura 4): “Libertários”, cuja edição tratava a homossexualidade 

no bojo das discussões de outros movimentos libertários. 

 
 

Figura 4- Lampião. Ed extra 01, dezembro de 1979. 
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Segundo Green e Polito (2006), o jornal “O Lampião na Esquina” sofreu inquérito 

policial e, posteriormente, foi extinto porque representava uma ameaça “à moral e os bons 

costumes”. Para Okita, 

 

na Constituição Brasileira e no Código Penal não existe nenhum artigo que 
considere crime a prática ou a divulgação da homossexualidade, portanto, a opressão 
e discriminação, geralmente, tomam formas muito mais discretas. Mesmo assim, 
existem várias leis para discriminar e reprimir a homossexualidade. [...] A Lei de 
Imprensa dá poderes ao governo de censurar ou fechar jornais sob a justificativa de 
divulgar matérias atentatórias à ‘moral e aos bons costumes’, um critério 
completamente vago e arbitrário (2007, p.81). 

 
 

Já nos anos 1980, as manifestações e reivindicações homossexuais se intensificaram 

na mídia, com do advento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Como os 

primeiros sintomas da doença foram constatados em homossexuais, a mídia passou a divulgar 

a imagem do homossexual como “grupo de risco”. Na visão de Simões (2006), o discurso 

sobre a homossexualidade como doença, instituído pelo discurso médico-psiquiátrico na 

última década do século XIX, é retomado na mídia, agora reforçado pela AIDS. 

Por isso que Orlandi (2007a, p.39) afirma: “não há discurso que não se relacione a 

outros. Os sentidos resultam de relações: um discurso aponta para outros que o sustentam, 

assim como para dizeres futuros”. Segundo Soares (2006), o discurso médico constituído pelo 

sentido da homossexualidade ligada à AIDS, estava relacionado, paralelamente, ao discurso 

religioso cujo sentido reforçava a ideia de que as práticas homossexuais eram práticas 

promíscuas. Nesse sentido, o homossexual é aquele indivíduo que pratica sexo de forma 

exacerbada e com um número variável e elevado de parceiros. A homossexualidade associada 

à promiscuidade, sustentada pelos discursos médico e religioso, seria responsável pelo 

aumento de chances de contração da AIDS. Assim, o discurso religioso-cristão tinha como 

efeito de sentido a ideia de “conversão sexual”, ou seja, ao se redimir da condição de 

homossexual, um indivíduo poderia evitar a doença, considerada um castigo divino à 

sodomia. 

Nos anos 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS)11 anunciou que a 

homossexualidade não deveria mais ser considerada como doença ou patologia. Isso levou os 

 
11 A 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças – CID-10 (OMS, 1993) e a quarta edição do Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-IV (APA, 1995) excluíram a homossexualidade da 
classificação “doença”. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia redigiu a resolução 001/1999, estabelecendo 
normas de atuação dos psicólogos com relação à orientação sexual das pessoas. O texto considera a 
homossexualidade como algo não patológico e proíbe que os psicólogos considerem seus pacientes como 
portadores de doenças (CEP, 1999). 
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homossexuais a intensificar suas manifestações em favor dos seus direitos como indivíduos 

normais. Segundo Rodinesco e Plon (1998, p. 352), a American Psychiatric Associaton 

(APA) “riscou a homossexualidade da lista das doenças mentais, através de um plebiscito, por 

conta da pressão do ‘movimentos de liberação sexual’ ocorrido em 1974”. Segundo os 

autores, esse caso provocou um escândalo, pois, 

 

[...] sinalizou que a comunidade psiquiátrica norte-americana, na impossibilidade de 
definir cientificamente a natureza da homossexualidade, havia cedido à pressão da 
opinião pública, fazendo seus membros votarem sobre um problema cuja solução 
não dependia de um processo eleitoral (RODINESCO; PLON, 1998, p.352). 

 
 

A posição da Associação Americana de Psiquiatria despertou interesse de pessoas 

influentes, como: políticos, intelectuais, artistas etc., de diversas partes do mundo, que se 

organizaram em ONGs e passaram a realizar várias manifestações de afirmação homossexual. 

Segundo Trevisan (2004, p.204-205), todos esses acontecimentos em torno da 

homossexualidade, nos Estados Unidos e algumas partes do mundo, ajudaram a consolidar a 

abertura de ações políticas mundiais que legitimaram a diversidade sexual. Segundo o autor, 

as minorias sexuais passaram a se expressar de forma mais organizada, favorecendo o 

crescimento das Paradas anuais do Movimento Brasileiro de Gays, Lésbicas, Bissexuais e 

Transgêneros (GLBT).12 Segundo Green e Polito (2006), essas Paradas da diversidade sexual, 

realizadas no Brasil e em muitos outros países, deram aos homossexuais o direito de lutarem 

abertamente por seus direitos políticos e sociais, como a legalização do casamento entre 

indivíduos do mesmo sexo, a adoção de crianças por pais homossexuais, a assistência 

judiciária para casos de violência contra os gays e a concessão de cirurgia para troca de sexo. 

Como podemos perceber, o discurso da mídia evidencia e, possivelmente, continuará 

evidenciando, em seu funcionamento, sentidos que revelam a homossexualidade de forma 

estigmatizada, em diferentes momentos históricos. Esses sentidos, segundo Courtine (2009, 

p.90), se constituem na articulação de um discurso a outros discursos, através da memória 

discursiva. Assim, os sentidos que evidenciam a homossexualidade como: “marginalidade”, 

“promiscuidade”, “anormalidade”, “doença”, “pecado”, são retomados, no funcionamento do 

discurso, na instância entre a constituição (interdiscurso) e a formulação (intradiscurso) do 

que se “diz” sobre isso. 

 
 

12 Hoje nos movimentos da diversidade sexual se tem usado a sigla GLBT por conta do movimento das lésbicas 
que protestaram contra a posição secundária da mulher, posição que representa um reforço do preconceito às 
mulheres, sobretudo às feministas lésbicas. 
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3.2 A homossexualidade em memória 
 
 

Antes da existência de um movimento de libertação homossexual militante, existia 
um tabu universal de que a homossexualidade não era tópico para uma discussão 
séria. O tema restringia-se apenas a livros psiquiátricos, condenações murmuradas, 
piadas degradantes e referências históricas e literaturas veladas. A verdade sobre a 
homossexualidade, bem como suas origens e a história do preconceito anti- 
homossexual, tem sido escondida e deturpada perante a sociedade. 

(OKITA, 2007) 
 
 

A homossexualidade não é algo novo no comportamento humano. É um tema que 

sempre esteve presente na história da humanidade. Segundo Dagnese (2000, p.11), “vários 

relatos de historiadores de culturas antigas evidenciam datar o relacionamento sexual entre 

pessoas do mesmo sexo tanto quanto a própria existência humana”. 

Segundo Soares (2006), a homossexualidade já existia em sociedades pré-históricas 

cujas relações entre pessoas do mesmo sexo faziam parte dos rituais de passagem masculina. 

Segundo esses estudos relatados na obra de Spencer (1999), o homossexualismo como ritual 

de passagem masculina das sociedades pré-históricas era exercitado por meio da penetração 

dos tios maternos nos jovens de idade entre 12 e 13 anos, uma vez que o esperma de seu tio 

era essencial para se tornarem fortes, e assim passar da infância para a fase adulta. Na Grécia, 

segundo Spencer (1999), o “amor grego” era um ideal, um espaço privilegiado da 

homossexualidade. Dagnese comenta: 

 

A pederastia militar também sempre existiu na Grécia desde tempos antigos. Ainda 
que as várias fases da antiga civilização grega apresentassem posicionamentos por 
vezes diversos quanto à questão homossexual, variando de intensidade, a 
permissividade social sempre existiu. Em Esparta a pederastia fazia parte da 
educação, sendo recomendado aos jovens da aristocracia que tivessem amantes do 
mesmo sexo. O hábito mais usual referente à homossexualidade era o de senhores 
terem jovens rapazes, aos quais deviam ensinar os métodos do sexo. Tais jovens 
eram muitas vezes indicados pela própria família para tal função (2000, p. 14). 

 
 

Mais adiante, Dagnese acrescenta: 
 
 

Sem dúvida o que mais impressiona ao se analisar a homossexualidade na 
antiguidade é o fato de, salvo raríssimas exceções, todos os grandes nomes daquela 
época, sejam filósofos, políticos, soldados ou poetas (entre outros, a saber: Platão, 
Aristóteles, Sócrates, Aristófanes e Alexandre o Grande) terem mantido relações 
homossexuais ou tratado destas em suas obras de maneira receptiva (2000, p.14). 
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Na sociedade romana, havia separação rígida entre escravos e cidadãos, “havia 

tolerância entre escravos e seus senhores, podendo estes terem seus rapazes preferidos”. 

Havia a exigência de que os senhores só podiam tomar o papel apenas ativo do coito, como 

forma de preconceituar a passividade, o papel feminino. 

Não só na Grecia Antiga e em Roma, foi constatada, nos estudos históricos e 

antropológicos, a existência de relações homossexuais de forma natural, mas também no 

Oriente, como na Índia e na China. Na índia, o sexo não era visto para procriação, mas para 

obtenção de prazer e poder, de tal maneira que a relação entre semelhantes era natural. Para os 

indianos, esse tipo de relação era normal, pois proporcionavam prazer. Para eles, o prazer se 

relacionava ao misticismo, pois, na cultura indiana, com os orgasmos seria possível 

compreender os enigmas de seu deus. A China também concebia as relações homossexuais de 

forma natural. Para os chineses, a homossexualidade era influenciada por seus imperadores, 

sendo que cada imperador tinha inúmeros “favoritos”. Assim, havia uma grande disputa na 

corte para se tornar um favorito, pois tal posição possibilitava riqueza e prestígio. 

A visão que todos esses povos tinham em relação à homossexualidade foi alterada  

com o surgimento do cristianismo. Essa religião passou a condenar toda e qualquer forma de 

atividade sexual estéril, isto é, que não fosse para a finalidade da procriação. Nesse sentido, a 

homossexualidade passou a ser um dos “alvos” de condenação do cristianismo. Segundo 

Dagnese 

 

Se a antiguidade fora marcada pela tolerância e ritualização das relações entre 
pessoas do mesmo sexo, é correto afirmar que a Idade Média, guiada pelo 
cristianismo, este sobre pilares do judaísmo, foi o período da ignorância, da 
obscuridade da civilização e do direito (e não apenas para os homossexuais). [...] A 
Europa, do século IV até o Renascimento, assistiu implacável perseguição não 
apenas aos homossexuais, tido como graves pecadores, contrários aos desígnios 
divinos e co-responsáveis pelos males do mundo, produtos da ira de Deus, como 
todos os sodomitas em geral. Isto é, mesmo marido e esposa que praticassem sexo 
anal eram perseguidos (2000, p. 16). 

 
 

Para Okita (2007, p.49-50), é a partir do século XVII que o cristianismo patriarcal 

reina nas sociedades capitalistas. A homossexualidade passa a entrar em conflito com 

instituição ‘família’. Essa instituição, na visão capitalista, é o que sustenta e serve de base 

para manter o sistema. A família que se pode provê-lo através da reprodução de mão-de-obra 

barata. O autor comenta que a instituição “família” passa a ser ameaçada com a existência da 

homossexualidade: 
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A família era concebida como a base para a transferência da herança da sociedade 
patriarcal e para a manutenção da linhagem familiar, impõe virgindade e monogamia 
à mulher, para que o pai tenha a certeza de que seus herdeiros são filhos dele; e, 
além disso, [...], A família como base de reprodução para fornecer uma força de 
trabalho e soldados, tanto como reserva de força de trabalho, composta pela mulher. 
O casamento se torna uma obrigação na qual a linhagem dos ascendentes tem que 
ser perpetuada (OKITA, 2007, p.50). 

 
 

Na compreensão de Okita (2007, p.51), “a família patriarcal é composta de modo a 

evitar a livre expressão da sexualidade”. Segundo Foucault (2009 d, p.23), é no século XVII 

que “seria o início de uma época de repressão própria das sociedades burguesas [...]”. Assim, 

a família no patriarcado, passa a ser concebida como uma instituição heterossexual que tenta 

oprimir todos os impulsos homossexuais dos seus membros. Segundo Foucault (2010, p.64), 

“o cristianismo teria imposto às sociedades antigas a regra da monogamia”. Para o autor, “o 

cristianismo teria atribuído como função, não somente privilegiada ou principal, mas como 

função exclusiva, como única função da sexualidade, a reprodução – somente fazer amor com 

a finalidade de ter filhos”. Para o autor, 

 

[...] o cristianismo interveio, o cristianismo que teria, pela primeira vez na história 
do Ocidente, colocado uma grande interdição à sexualidade, que teria dito não ao 
prazer e por aí mesmo ao sexo. Esse não, essa proibição teria levado a um silêncio 
sobre a sexualidade – baseado essencialmente em proibições morais (FOUCAULT, 
2010, p.63). 

 
 

Foucault (2009d, p.9), comenta que é a partir do século XVII que a “sexualidade é, 

então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A família conjugal a confisca. 

E absorve-a, inteiramente, na seriedade da função de reproduzir”. Daí em diante, o sexo é 

silenciado e controlado. 

Para Foucault (2009e, p. 230), “o sexo foi aquilo que, nas sociedades cristãs, era 

preciso examinar, vigiar, confessar, transformar em discurso”. O autor comenta: “poder falar 

da sexualidade se podia muito bem e muito, mas somente para proibi-la”. Foi por volta de 

1870 que os psiquiatras começaram a constituir a homossexualidade como objeto de análise 

médica: ponto de partida, certamente, de toda uma série de intervenções e de controles novos 

(FOUCAULT, 2009e, p.233). De acordo com autor, todos os comportamentos sexuais que 

fogem à “lei da natureza”, começaram a ser estudados incansavelmente pela ciência, pois 

estas manifestações sexuais apresentam uma ameaça ao costume moral e à raça. 

Por outro lado, Foucault (2009e) também comenta que, o advento do capitalismo não 

obrigou o sexo a calar-se ou esconder-se. Pelo contrário, desde o século XVI até o XIX 
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(século que marca o nascimento das ciências humanas), o sexo foi incitado a se confessar e a 

se manifestar por meio das instituições: a família, a Igreja, o Estado, e dos saberes como a 

Medicina, o Direito, a Sociologia, a Psicologia e a Psiquiatria. Foi criado, na época, um 

conjunto de categorias, apoiado nas ciências médicas e psiquiátricas, no sentido de instituir as 

práticas sexuais que fogem ao padrão de “normalidade” (a heterossexualidade), assim sendo,  

a homossexualidade é uma inversão da normalidade, ou mesmo, um desvio do 

comportamento considerado normal. 

Surge, assim, a heteronormatividade como norma que regula a vida social, isto é, “um 

tipo de camisa-de-força que oprime qualquer comportamento que fuja às suas normas” 

(OKITA, 2007, p.51). Segundo Britzman (1996, p.79), a heteronormatividade é, na 

compreensão da autora, “a obsessão com a sexualidade normalizante, através de discursos que 

descrevem a situação homossexual como desviante”. Por meio da heteronormatividade, 

conforme observa Michael Warner (1983), a heterossexualidade é instituída e vivenciada 

como única possibilidade legítima (e natural) de expressão identitária e sexual. A 

homossexualidade torna-se: desvio, crime, aberração, doença, perversão, imoralidade, pecado. 

Para Louro (2007, p. 27), “a produção da heterossexualidade é acompanhada pela 

rejeição da homossexualidade. Uma rejeição que se expressa, muitas vezes, por declarada 

homofobia” 13. Nessa mesma compreensão, Butler comenta: 
 
 

[...] no desenrolar do século XVIII na Europa a fome e as epidemias começam a 
desaparecer e que o poder, que antes tinha sido governado pela necessidade de 
afastar a morte, torna-se agora ocupado com a reprodução, manutenção e regulação 
da vida. É no curso desse cultivo regulador da vida que a categoria do sexo é 
estabelecida. Naturalizado como heterossexual, ele é desenhado para regular e 
assegurar a reprodução da vida. Ter um sexo verdadeiro com um destino biológico e 
uma heterossexualidade natural torna-se assim essencial para a meta do poder, agora 
entendido como reprodução disciplinar da vida (2008, p.92). 

 
 

Para Butler (2008, p. 96), quando o sexo se torna um lugar de poder,“ele se torna um 

objeto de discursos legais e reguladores”. Segundo Louro, 

 

Redobra-se ou renova-se a vigilância sobre a sexualidade, mas essa vigilância não 
sufoca a curiosidade e o interesse, conseguindo, apenas, limitar sua manifestação 
desembaraçada e sua expressão franca. As perguntas, as fantasias, as dúvidas e a 
experimentação do prazer são remetidas ao segredo e ao privado. Através de 
múltiplas estratégias de disciplinamento, aprendemos a vergonha e a culpa; 

 
13 O termo “homofobia” é um neologismo cunhado pelo psicólogo clínico George Weinberg (1972) que é usado 
para definir sentimentos negativos (medo, raiva) em relação a homossexuais e à homossexualidade. 
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experimentamos a censura e o controle. Acreditando que as questões da sexualidade 
são assuntos privados, deixando de perceber sua dimensão social e política (2007, p. 
27). 

 
 

Nesse sentido, a homossexualidade é categorizada, judicialmente, como uma 

“irregularidade sexual”, por ser definida pela ciência médico-psiquiátrica, como um tipo de 

“transtorno mental”, representando aquilo que poderia promover a desordem social. A 

psiquiatria clássica descrevia o homossexual como um perverso. Além disso, essa ciência 

sustentava a concepção de que a personalidade do homossexual continha traços femininos 

(por ser um homem invertido), o que explicava da atração que o mesmo sentia por homens 

viris. 

De acordo com Aires (1985), tanto a igreja judaico-cristã quanto a ciência impingiram 

no imaginário social, estereótipos e imagens caricaturais a respeito dos homossexuais, na 

medida em que as práticas discursivas sobre eles se constituíram como saberes 

institucionalizados cujos princípios sustentavam sentidos: “os homossexuais eram seres 

pecaminosos que poderiam seduzir outras pessoas para o ‘mau caminho’, ou, “os 

homossexuais eram seres ‘deformados’, portanto, não deveriam ser culpabilizados por isso, 

porém, deveriam ser isolados e vigiados”. Segundo Dagnese, 

 

Nos anos 50 a discrição e o enrustimento (ou inside the closet, expressão usual) era a 
norma, havendo cassação de políticos gays nos EUA sob a alegação [...] de que um 
homossexual pode poluir um escritório do governo, uma vez que se tratava de um 
pervertido sexual (2000, p. 22). 

 
 

Assim, podemos afirmar que o preconceito que estigmatiza e rotula o homossexual até 

os dias atuais, foi um produto da ideologia evolucionista burguesa sustentada pelas crenças ou 

saberes científicos que procuraram categorizar o sexo, bem como as práticas sexuais a partir 

da heteronormatividade. O discurso sobre a homossexualidade se sustentou, e ainda se 

sustenta, no mesmo espaço de memória discursiva cujos sentidos a institui como sendo: 

“anormalidade”, “pecado”, “doença”, “aberração”, “marginalidade”. 

Antes do século XVIII, quando as concepções judaico-cristãs determinavam a moral 

social e sexual vigente, os homossexuais eram denominados pela igreja como sodomitas 

(termo bíblico que, originalmente era utilizado para descrever qualquer relação ou ato dito 

“contra a natureza”, como o coito anal, por exemplo). 

De acordo com Nunan (2003), a invenção médica do termo “homossexual” alterou, de 

certo modo, a forma de concebê-lo socialmente. Isto porque, no entendimento do autor, a 
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palavra “homossexual” se transformou, daquela época em diante, em um rótulo que coloca os 

homossexuais na categoria de doentes psíquicos ou um mal social. Segundo Dagnese, 

 

O Direito brasileiro refere-se à sodomia, tanto homossexual quanto heterossexual, 
pela primeira vez nas Ordenações Afonsinas (promulgadas no reinado de Afonso V), 
publicadas em 1446. Sua fonte era o Direito Romano e o Direito Canônico, além do 
Livro das Leis e Posturas, que coligiam as leis medievais dos territórios que 
passariam a constituir Portugal. No Livro V, Título 17 de tais Ordenações aparece a 
pena de fogo contra a sodomia – pecado de todos o mais torpe, sujo e desonesto 
(2000, p. 28). 

 
 

Segundo Foucault (2009d, p.51), “a homossexualidade apareceu como uma das 

figuras da sexualidade quando foi transferida, da prática da sodomia, para uma espécie de 

androgenia interior, um hemafroditismo da alma”. O sodomita era um reincidente, agora o 

homossexual é uma espécie14. No entender de Dagnese, 

 

Com a evolução dos tempos, durante o século XIX ocorre também a evolução do 
sistema, emergindo o poder da argumentação científica, infante do Iluminismo 
europeu e desencadeamento intelectual da Revolução Industrial. O Estado liberal e 
civilizador toma consciência das precariedades sanitárias nacionais e parte em 
campanhas de higienização na família, postulando o corpo saudável. Daí passar a ser 
defendido o casamento também da ótica do prazer sexual, evitando a copulação 
extraconjugal. Os médicos elegeram-se os condenadores de práticas adversárias do 
bem-estar biológico-social, quais sejam: celibatários, libertinos e homossexuais 
(2000, p. 29). 

 
 

Dito isso, “o libertino era recriminado por se expor às doenças venéreas, acarretando 

males tanto domésticos quanto sociais, a nível físico e moral” (TREVISAN, 2004, p. 106). 

Nesse mesmo sentido, Dagnese comenta: 

 

Embora a repressão social aos homossexuais expressava sinais de relaxamento com 
o advento do Iluminismo, o Direito Penal, então reformado de maneira a afastar 
penas fundadas em determinações divinas, o que tornou mais liberal, continuava a 
contrapor-se às relações homossexuais. Primeiro pela preferência à opinião de que 
não se tratava de direito natural e, segundo, por acreditar-se ser ameaça ao Estado, 
vez que poderia induzir homens sem culpa a práticas condenáveis e, a longo prazo, 
comprometer a força do indivíduo e, inclusive, a reprodução do povo [...](2000, p. 
18). 

 
 

Para Trevisan (2004, p.108-109), a homossexualidade como “desvio de conduta”, 

“transtorno mental” ou uma “doença” manteve-se dominante em diversas sociedades a partir 

 

14 FOUCAULT, op. cit., p.31. 
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do século XIX. Apenas em 1980 ela deixou de ser falada como doença pela Associação 

Psiquiátrica Americana. Nesse sentido, Okita (2007, p. 74) tece o seguinte comentário: 

 
Inspirados nas lutas dos negros, mulheres, heróis vietnamitas, o movimento [gay] 
tomou uma orientação altamente política. Nos anos seguintes o movimento forçou 
várias mudanças na sociedade norte-americana. Forçaram a Associação Americana 
de Psiquiatria a repensar sua classificação tradicional de homossexual como doente  
e ganhou cobertura ampla nas suas reivindicações básicas: fim da discriminação no 
emprego, na habitação, fim dos ataques policiais contra a comunidade homossexual, 
pelos direitos dos professores etc. (2007, p. 74). 

 
 

Para Eribon (2008, p.336-337), “a ‘homossexualidade’ moderna aparece no momento 

em que os psiquiatras descrevem em termos de ‘orientação sexual’ do indivíduo o que era 

anteriormente considerado ‘práticas’ ou ‘atos’ [...]”. Nessa mesma compreensão, Foucault 

afirma: 

 

[...] o aparecimento, no século XIX, na psiquiatria, na jurisprudência e na própria 
literatura, de toda uma série de discursos sobre as espécies e subespécies de 
homossexualidade, inversão, pederastia e “hemafroditismo psíquico” permitiu, 
certamente, um avanço bem marcado dos controles sociais nessa região de 
“perversidade”; mas, também, possibilitou a constituição de um discurso “de 
reação”: a homossexualidade pôs-se a falar por si mesma, a reivindicar sua 
legitimidade ou sua “naturalidade” e muitas vezes dentro do vocabulário e com as 
categorias pelas quais era desqualificada do ponto de vista médico. Não existe um 
discurso do poder de um lado e, em face dele, um outro contraposto (2009d, p. 112). 

 
 

A partir do exposto, Dagnese comenta: 
 
 

Destarte, a revolução sexual dos anos 60 trouxe consigo uma reedição mais 
democrática do Renascimento experimentado 400 anos antes. Hordas de 
homossexuais saíram em busca da determinação de modelos de comportamento, vez 
que tratava-se de completamente nova modalidade de vida social emergente. Sem 
tradições hieráquicas e culturais desejáveis, este novo nicho social em cidades como 
São Francisco e Nova Iorque e, resguardada a escala brasileira, Rio de Janeiro e São 
Paulo, que na condição de grandes metrópoles, forma vistas como acolhedoras de 
jovens do interior cuja coragem permitia-lhes partir em busca de seus desejos 
naturais, desde que sem a necessidade, ao menos imediata, de montar frontes de 
batalha em casa. Tais homossexuais logo passaram a vincular sua distinção social 
baseando-se nela, isto é, expressando-se por meio de extrema libertinagem sexual 
(2000, p. 22). 

 
 

Na compreensão de Weeks (2007, p. 68), o explosivo surgimento da liberação gay nos 

Estados Unidos, em 1969, desenvolveu-se a partir de redes de comunidades bem 

estabelecidas, dando início, então, a algo distintamente novo, isto é, o surgimento de outra 
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forma de discursivizar a homossexualidade, colocando-a num novo patamar. Assim nos 

comenta o autor: 

 

A homossexualidade tornou-se uma categoria científica e sociológica, classificando 
a perversidade sexual de um novo modo, e isso teve, inevitavelmente, desde então, 
seus efeitos na prática médica e legal, construindo a ideia de uma natureza distintiva 
e, talvez, de uma natureza exclusivamente homossexual. E, possivelmente de forma 
ainda mais importante, iniciou uma nova fase da auto definição homossexual, em 
face do trabalho definidor de normas médicas e psicológicas. A partir do século 
XIX, um novo modelo de “homossexual” emergiu da literatura científica, embora 
houvesse todo tipo de disputas sobre as explicações para este estranho fenômeno: 
biológica, hormonal, ambiental, psicológica. Este modelo forneceu, num certo 
sentido, a norma ao redor da qual as pessoas assim definidas eram constrangidas, até 
bem recentemente, a viver suas vidas (WEEKS, 2007, p. 68). 

 
 

Com o surgimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), a 

homossexualidade volta a ser “discursivizada” como doença através do discurso médico, uma 

vez que os sintomas dessa doença foram, inicialmente, constatados em homossexuais. Assim, 

a prática homossexual retoma o sentido de ser uma prática associada à doença, visto que 

estava relacionada à AIDS. Nesse sentido, Butler comenta: 

 

No discurso médico-jurídico que surgiu para administrar e reproduzir a epidemia de 
AIDS, as formas jurídicas e produtivas do poder convergem para efetuar uma 
produção do sujeito homossexual como um portador da morte. Esta é a matriz de 
poder discursivo e institucional que adjudica questões de vida e morte através da 
construção da homossexualidade como uma categoria do sexo. Nessa matriz, o sexo 
homossexual é “invertido” na morte, e um desejo ligado à morte torna-se a imagem 
do invertido sexual (2008, p. 93). 

 
 

Dito isso, podemos afirmar que o discurso médico sobre a homossexualidade como 

doença, a partir da descoberta da AIDS, surge para reforçar o sentido da homossexualidade 

como uma prática sexual que conduz os indivíduos “invertidos” à morte, visto que “a meta de 

seu desejo saiu dos trilhos da heterossexualidade” (BUTLER, 2008, p.103). Weeks comenta: 

 

Numa época na qual assistimos, como nunca antes, a celebração de corpos saudáveis 
perfeitamente harmoniosos, uma nova síndrome emergiu e devastou o corpo. Estava 
estreitamente conectada com o sexo – com atos através dos quais o vírus HIV 
poderia ser transmitido. Muitas pessoas, e não apenas na imprensa sensacionalista, 
apresentavam a AIDS como efeito necessário do excesso sexual, como se os limites 
do corpo tivessem sido testados e não tivessem passado no teste da “perversidade 
sexual”. De acordo com os mais óbvios comentaristas, era a vingança da natureza 
contra aqueles que transgrediram seus limites (2007, p.37, grifos do autor). 
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A partir disso, podemos dizer que a AIDS seria uma “vingança” da natureza contra os 

homossexuais, ou, como se diria no discurso judaico-cristão, seria uma vingança de Deus em 

relação àqueles que transgrediram suas leis. Na visão de Soares (2006), o discurso médico 

sobre a homossexualidade como doença, devido sua relação com a AIDS, serviu para 

categorizar os homossexuais como pertencentes a um grupo denominado “grupo de risco”. 

Daí, os homossexuais passaram a ser vistos, socialmente, como aqueles que pertenciam a um 

grupo que representava o grupo de risco social, um grupo que poderia levar outros indivíduos 

à morte. O homossexual seria, nessa perspectiva, um indivíduo possuidor de um 

comportamento, essencialmente, promíscuo. No entender de Trevisan, 

 

Em vários setores, já se cita a Aids como resultado de um descompasso entre a 
natureza e os costumes, pois sempre que “o homem invade o nicho ecológico, 
contrai novas doenças”, conforme palavras do Dr. Ricardo Veronesi, professor de 
medicina da USP; segundo tal interpretação, a prática homossexual estaria 
rompendo um equilíbrio natural, de modo que agora a natureza se vinga, atingindo a 
humanidade com uma nova pandemia (sic), através da “mutação de um vírus novo” 
que, no caso específico, provoca a Aids. Aceitando esse raciocínio, é espantoso que 
não tenha ocorrido nenhum surto de Aids na Grécia Antiga, por exemplo. Suponho 
que argumentos semelhantes devem ter sido usados para explicar a eclosão da sífilis 
no continente europeu, em fins do século XV, quando até mesmo a masturbação foi 
associada com a nova doença (2004, p. 17, grifos do autor). 

 
 

O discurso médico sobre a homossexualidade associada à AIDS foi sustentado, 

segundo Foucault (2009f), pela noção de biopolítica. Segundo Revel, 

 

O termo ‘biopolítica’, designa a maneira pela qual o poder tende a se transformar, 
entre o fim do século XVIII e o começo do século XIX, a fim de governar não 
somente os indivíduos por meio de certo número de procedimentos disciplinares, 
mas o conjunto dos viventes constituídos em população: a biopolítica – por meio dos 
biopoderes locais – se ocupará, portanto, da gestão da saúde, da higiene, da 
alimentação, da sexualidade, da natalidade etc., na medida em que elas se tornaram 
preocupações políticas (2005, p.26). 

 
 

Assim, as “práticas homossexuais” associadas à AIDS viriam a ser, em termos de 

biopolítica, uma prática sexual que ameaçava a vida da população e que precisava ser 

controlada e evitada. 

Nesse sentido, a mídia viria a ser o veículo ideal para que o governo pudesse exercer 

sua biopolítica, fazendo circular, por toda a sociedade, o discurso médico constituído pela 

ideia de que se deveria evitar o contato com os homossexuais. Era preciso gerir a população 

por meio da política de controle dos corpos dos indivíduos, a partir da estratégia de poder 

sustentada no interior das práticas discursivas médicas calcadas no princípio da 



66 
 

 
 
 

governabilidade de si. Isto é, os indivíduos passariam a governar suas práticas sexuais a partir 

da técnica de governabilidade denominada como “cuidado de si”. O discurso médico que 

associava a homossexualidade a AIDS se constituiu como um discurso que a evidencia como 

uma prática sexual que conduz à morte. Portanto, deveria ser evitada pelos indivíduos. Para 

isso, faz-se necessário o “cuidado de si”, evitando-se o contato com homossexuais. Segundo 

Revel, 

 

No início dos anos 80, que o tema ‘cuidado de si’ aparece no vocabulário de 
Foucault no prolongamento da ideia de governamentalidade. À análise do governo 
dos outros segue, com efeito, aquela do governo de si, isto é, a maneira pela qual os 
sujeitos se relacionam consigo mesmos e tornam possível a relação com o outro. [...] 
A expressão “cuidado de si” [...] indica, na verdade, um conjunto das experiências e 
das técnicas que o sujeito elabora e que o ajuda a transformar-se a si (2005, p. 33). 

 
 

Para Foucault (2010, p. 211), a técnica de governo sustentada pelo princípio do 

“cuidado de si”, trata-se de uma regra de conduta social que, por meio de práticas discursivas 

institucionais, funciona como um mecanismo de controle social sustentado pelo princípio do 

“conduzir-se” pela moral. Nesse sentido, o autor comenta: 

 

[...] a palavra “moral” possui uma ambiguidade, uma vez que compreendida, à 
princípio, como um conjunto de valores e de regras de conduta que são propostas 
aos indivíduos e aos grupos por meio de diversos aparelhos prescritivos, como 
podem ser a família, as instituições educativas, as Igrejas etc. [...] porém, entende-se 
também por “moral o comportamento real dos indivíduos em sua relação com as 
regras e os valores que lhes são propostos: designa-se, assim, a maneira pela qual 
eles se submetem mais ou menos completamente a um princípio de conduta, pela 
qual obedecem ou resistem a uma interdição ou a uma prescrição, pela qual 
respeitam ou negligenciam um conjunto de valores (FOUCAULT, 2010, p. 211),. 

 
 

Esse mecanismo passa a funcionar por meio da materialidade discursiva midiática por 

meio de campanhas de prevenção, difundidas no mundo inteiro pelos meios de comunicação. 

Nos estudos contemporâneos sobre gênero, destaca-se a contribuição da Teoria 

Queer15, desenvolvida a partir do final dos anos 1980 por uma série de pesquisadores e 

ativistas sobre a questão da diversidade sexual. Dentre os pesquisadores, destacamos os 

trabalhos de Butler (1993; 2008) sobre questões referentes a sexo, gênero, desejo, 

normatividade e subversão. Para a autora, “o sexo, assim como o gênero, são construções 

 
 

15 O termo inglês queer é antigo e tinha, originalmente, uma conotação negativa e agressiva contra aqueles que 
rompiam normas de gênero e sexualidade. Recentemente, foi adotado e ressignificado pelo conjunto de teóricos 
que, em oposição aos estudos de minorias, decidiu privilegiar uma perspectiva crítica sobre os processos 
normalizadores (LOURO, 2001, p.546). 
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sociais, produzidos através da coerção do aparato da heteronormatividade, desde o início da 

vida do indivíduo” (BUTLER, 1993, p.12). Assim, as normas regulatórias do sexo são 

responsáveis por materializar a diferença sexual dos corpos, a serviço da heteronormatividade. 

Segundo Louro (2008, p.38), o termo “Queer pode ser traduzido por estranho, ridículo, 

excêntrico, raro, extraordinário”. E é partir desses conceitos atribuídos à palavra queer, que 

os teóricos queer propuseram criar e discutir algumas ideias que positivassem as diversas 

formas pejorativas de insultar os homossexuais. A proposta dessa teoria é dar um novo 

significado ao termo, passando a entender queer como uma prática de vida que se 

contrapõe às normas socialmente aceitas. 

Nessa perspectiva, os sujeitos queer surgem da reflexão, da análise crítica e da 

desconstrução de autores pós-estruturalistas como Michel Foucault e Jacques Derrida, 

especialmente em seus livros História da Sexualidade I: A Vontade de Saber (2009d) e 

Gramatologia (2004). Esses teóricos discutem e desmistificam a hegemonia do heterossexual 

em relação ao homossexual, preceito oriundo de uma visão patriarcal, uma corrente hetero- 

centrada no princípio de produção e reprodução. Esses teóricos insistem e mantêm a ideia de 

que a noção de sujeito é criada por meio de discursos da linguagem e da cultura. 

 

3.2.2 Homossexualidade e as instituições militares 
 
 

Segundo Althusser (1969) os Aparelhos Repressivos de Estado (a polícia, o exército, 

os presídios, entre outros) agem por meio da violência (física ou simbólica) de forma a dar a 

sustentação aos Aparelhos Ideológicos de Estado (a escola, a igreja, a família, os sindicatos) 

para que os mesmos possam atuar, ideologicamente, sob as pessoas exploradas, por meio de 

um sistema que funciona pelo uso de poderes ou micropoderes (como por exemplo, uma 

ordem que regulamentam os discursos, interditando-os ou não), reproduzindo a exclusão, a 

desigualdade e a discriminação. 

Foucault (2009a, p. 9) supõe que “em toda sociedade a produção do discurso é ao 

mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos”, como a exclusão e a 

interdição. Em relação a isso, ele comenta: 

Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo 
em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa 
(FOUCAULT, 2009a, p.9). 
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Segundo Dagnese (2000, p.33), a homossexualidade no ambiente militar é considerada 

um tabu, onde se evita falar sobre o assunto. Para Okita, 

 

A educação, a Igreja e a família exercem um papel de agentes indiretos da repressão 
contra os homossexuais. Ao governo e seus órgãos de segurança cabe o papel de 
agente direto desta repressão. [...] Quando a polícia prende o homossexual na rua, 
para ele, homossexual, o inimigo fica claro: trata-se da repressão do Estado (2007, p. 
98-99). 

 
 

No enunciado título do jornal virtual iparaíba.com.br (publicado em 11/03/2010): 

“Policiais militares gays se dizem alvo de preconceito na corporação”16, nos mostra que há o 

discurso do preconceito sobre a homossexualidade na corporação militar. Por isso que muitos 

homossexuais, principalmente os que são militares, preferem ficar no “armário”, ou seja, 

preferem esconder sua orientação sexual para que não sofram preconceito, por meio de 

rechaços, piadinhas, humilhações e exclusões. Na mesma reportagem, há o enunciado: “PM 

(Policiais Militares) gays afirmam que sofrem com o preconceito e, em alguns casos, 

preferem esconder a opção sexual”. Dagnese comenta: 

 

Previsto como crime contra os costumes, o art. 235 do Código Penal Militar (CPM) 
brasileiro traz a prática do homossexualismo, ocorrendo em local sob a 
administração militar. Trata-se de crime de mão própria, estando, em princípio, 
afastada a hipótese do concurso de agentes, tendo o agente previamente definido o 
delito, o que o agrava. [...] O Superior Tribunal Militar recente e sabiamente 
manifestou a intenção de não mais ver arrolado o crime de prática homossexual do 
art. 234 no CPM, embora nada objetivamente ainda fez (2000, p. 33, grifos do 
autor). 

 
 

Assim, no Código Penal Militar de 1969, ainda em vigor, há no Capítulo VII – Dos 

Crimes Sexuais, o artigo 235, afirmando: “Praticar, ou permitir o militar que com ele se 

pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito a administração militar: Pena - 

detenção, de seis meses a um ano”. 

Mesmo que a legislação apenas aponte a homossexualidade como “delito sexual” se 

for realizada no interior da corporação militar, muitos homossexuais militares continuam 

sendo discriminados e punidos. Segundo Dagnese: 

Em 15 de maio de 1994, a Folha de São Paulo publicou artigo referente ao 
afastamento do coronel Zani Maia do corpo do exército. Não foi ele condenado pelo 
art. 235 do CPM, mas pelo art. 28, que obriga os militares a manter a vida pública e 
particular ilibada. Daí percebe-se o círculo vicioso no qual, para evitar o 

 

16 Ver em anexo III. 
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conhecimento público, o militar homossexual sujeita-se às práticas do submundo, 
que condenarão sua vida privada, tudo devido à pressão social, e neste caso militar, 
que impede o exercício de viver com dignidade, sem a necessidade de máscaras 
(2000, p. 36). 

 
 

Relembrando Althusser (1969, p.95), ao dizer que de que somos sempre “sujeitos”, 

constituídos por/através da ideologia, supomos que os indivíduos militares passem a ser 

sujeitos que surgem da interpelação ideológica militar. Ou seja, são sujeitos que “falam” 

através do que é dito pelo Código Civil Militar. A homossexualidade no interior das 

instituições militares deve ou não pode ser exposta, precisa, pois, ser evitada, velada, 

controlada. Assim, o discurso sobre a homossexualidade nas instituições militares são, na 

maioria das vezes, interditado, silenciado. 
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4. ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DO DISCURSO MIDIÁTICO SOBRE A 
HOMOSSEXUALIDADE NAS INSTITUIÇÕES MILITARES 

 
 

4.1 O dispositivo de análise: o lugar de partida rumo à interpretação 
 
 

A AD não procura o sentido ‘verdadeiro’, mas o real do sentido em sua 
materialidade linguística e histórica (ORLANDI, 2007a). 

 
 

O trabalho apresentado é fruto de uma pesquisa, de natureza bibliográfico-analítica, de 

caráter qualitativo, foi desenvolvido com base em material teórico sobre a Análise de 

Discurso (AD), de linha francesa, e sobre a homossexualidade, como já apresentado 

anteriormente. O material levantado foi submetido a uma triagem, a fim de estabelecermos 

um plano de leitura atenta e sistemática, acompanhado por anotações e fichamentos que 

servissem à fundamentação teórica do estudo. 

Em termos metodológicos, podemos dizer, segundo Orlandi (2010, p.25), que “a 

análise de discurso leva em conta a tomada em consideração da materialidade do texto e a 

construção de dispositivos de interpretação”. Nesse sentido, a autora comenta: 

 

Ao se reconhecer a materialidade da linguagem, sua não transparência, reconhece-se 
ao mesmo tempo a necessidade da construção de dispositivos para ter acesso a ela, 
para trabalhar sua espessura linguístico-histórica, sua discursividade (ORLANDI, 
2010, p.25-26). 

 

 
Segundo Orlandi (2010, p.26), “os dispositivos são de dois tipos: dispositivo teórico  

da interpretação e dispositivo analítico da interpretação”. Em relação a esses dois dispositivos, 

Orlandi explica: 

 

O dispositivo teórico é constituído pelas noções e conceitos que constituem os 
princípios da análise de discurso: a noção de discurso como efeito de sentidos, a 
noção de formação discursiva, a de formação ideológica, o interdiscurso etc.O 
dispositivo teórico vai determinar o dispositivo analítico. Ele orienta o analista em 
como observar o funcionamento discursivo. É o dispositivo teórico que faz o 
deslocamento de uma leitura tradicional para uma leitura que chamamos 
sintomática: a que se estabelece uma escuta que coloca em relação o dizer com 
outros dizeres e com aquilo que ele não é, mas poderia ser. Já o dispositivo analítico 
da interpretação é o dispositivo que cada analista constrói em cada análise 
específica. Determinado pelo dispositivo teórico, o dispositivo analítico por sua vez 
vai depender da questão do analista, da natureza do material analisado, do objeto do 
analista e da região teórica em que se inscreve o analista (linguística, história, 
antropologia, literatura etc.) (2010, p.26). 
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Assim, nosso dispositivo de interpretação é constituído por dois dispositivos: o  

teórico, circunscrito pela AD, objetivando mediar o movimento entre a descrição e a 

interpretação, por meio dos princípios e procedimentos da AD, seus conceitos e método, 

levando-se em conta a questão da significação e da ideologia; e o analítico, constituído por 

elementos teóricos referentes à questões sobre o discurso da mídia e sobre a 

homossexualidade. Para Orlandi, o dispositivo de interpretação: 

 

[...] tem como característica colocar o dito em relação ao não dito, o que o sujeito 
diz em lugar com o que é dito em outro lugar, o que é dito de um modo com o que é 
dito de outro, procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz aquilo que ele não diz, mas 
que constitui igualmente os sentidos de suas palavras (2007a, p.59). 

 
 
 

No entender de Orlandi (2007a, p.77), os procedimentos da AD têm a noção de 

funcionamento como central, levando o analista a compreendê-lo pela observação dos 

processos e mecanismos de constituição dos sentidos e de sujeitos, lançando mão da paráfrase 

e da metáfora. Desse modo, o procedimento de análise, baseado no dispositivo de 

interpretação, tem em vista remeter os textos ao discurso, esclarecendo a relação desses textos 

com as formações discursivas e, por sua vez, a relação dessas formações discursivas com a 

ideologia. 

Nesse sentido, a análise do funcionamento do discurso é um trabalho que se realiza 

pela análise do funcionamento da linguagem. Para Orlandi (1987, p. 117), “é importante 

destacar o modo de funcionamento da linguagem, sem esquecer que esse funcionamento não é 

integralmente linguístico, uma vez que dele fazem parte as condições de produção do 

discurso”. A autora comenta: 

 

Para compreendermos o funcionamento do discurso, isto é, para explicitarmos as 
suas regularidades, é preciso fazer intervir a relação com a exterioridade, ou seja, 
compreendermos a sua historicidade, pois o repetível a nível do discurso é histórico 
e não formal (ORLANDI, 2007b, p.29). 

 
 

Assim, a AD se constitui em uma disciplina que objetiva a investigação dos processos 

discursivos, levando-se em consideração o aspecto linguístico, histórico e ideológico. Para 

Pêcheux (1997a, p.161), o processo discursivo “passará a designar o sistema de relações de 

substituição, paráfrases, sinonímias que funcionam entre elementos linguísticos – 
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‘significantes’ em uma formação discursiva dada”. Portanto, a AD se ocupa com os processos 

que descortinam os sentidos: a paráfrase e polissemia. 

Nessa perspectiva, mostraremos, por meio dos enunciados da mídia impressa e 

eletrônica (internet), como os sentidos se constituem no discurso da mídia sobre a 

homossexualidade no contexto militar. Daí este trabalho propor-se a analisar aspectos do 

funcionamento do discurso da mídia sobre a homossexualidade nas instituições militares. 

Assim, a análise feita com base nos enunciados midiáticos visa perceber as diferentes 

formações discursivas a que os mesmos se filiam para falar sobre a homossexualidade no 

contexto militar. 

 

4.1.1 O Corpus Analítico 
 

Um dos primeiros pontos a considerar quando pensamos nas análises é a constituição 

do corpus, cuja delimitação não segue critérios empíricos, e sim teóricos. A esse respeito, 

Courtine (1981, p.32) esclarece que o corpus discursivo não deve ser compreendido como um 

conjunto fechado de sequências discursivas estruturado conforme um plano definido, mas 

como um campo aberto de articulações, cuja construção só será concluída no final da análise. 

Desse modo, para a constituição do nosso corpus representativo, buscamos por 

semelhanças e diferenças, isto é, por paráfrases e polissemias, considerando os efeitos 

discursivos implicados, a fim de identificarmos as formações discursivas. Apenas uma parte 

dos enunciados encontrados nas matérias jornalísticas foi selecionada para análise, uma vez 

que na AD não precisa uma totalidade de enunciados, o que não significa dizer que o que 

ficou de fora das análises não seja relevante, apenas que são as perguntas, os objetivos e o 

objeto do discurso que norteiam e delimitam o recorte para análise. Como a amostra 

representativa não exige quantificação dos dados para comprovação dos fatos, houve um 

processo gradual de seleção dos dados que não almejou a exaustividade horizontal (referente à 

extensão dos dados), e sim a exaustividade vertical (referente à profundidade dos fatos, à 

relação dos objetivos da análise e à sua temática). 

Assim, estabelecemos, a partir de recortes, o corpus discursivo de referência composto 

por 70 enunciados, coletados de algumas matérias jornalísticas circunscritas em torno do tema 

“homossexualidade em instituições militares”, tais como: o Correio da Bahia com a matéria 

“A polícia militar não está livre dos gays” 17, publicada em 17 de outubro de 2008); o site 

eletrônico www.iparaiba.com.br com a matéria “Policiais militares gays se dizem alvo de 

17 Ver anexo I. 
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preconceito na corporação” 18, publicada em 11 de março de 2010; o site da revista eletrônica 

www.acapa.com.br com a matéria19 relacionada ao caso do PM gay da Bahia noticiado pelo 

Jornal Correio da Bahia, publicada em 30 de outubro de 2008; o site eletrônico 

www.ultimosegundo.ig.com.br/brasil/militares+homossexuais+expul com a matéria 

“Militares homossexuais expulsos das Forças Armadas protocolam documento” 20, publicada 

em 09 de fevereiro de 2010; o site www.matheuslaureano.wordpress.com/2008/06/04 com a 

matéria “Sargento gay – Luiz Mott: Exército deveria abrir novos armários” 21, publicada em 

04 de junho de 2008; e, por fim, o do site eletrônico 

www.farofadigital.com.br/exclusivo_policia.htm, provenientes da matéria jornalística: “A 

intolerância de uniforme” 22, acessado em 16 de novembro de 2010. Para facilitar a referência 

nos resultados e discussão das análises, os enunciados foram enumerados conforme a 

sequência das matérias jornalísticas mostradas. 

Uma noção importante a ser frisada é a noção discursiva de recorte. Definidos por 

Orlandi (1987, p.63) como “fragmentos correlacionados de linguagem e situação”, os recortes 

resultam numa montagem de sequências discursivas estabelecidas e organizadas pelo analista, 

cujo parâmetro não é o signo, mas uma cadeia significante. Dessa forma, decidir o que faria 

parte do corpus foi decidir também sobre suas propriedades discursivas e sobre o 

funcionamento dos discursos em foco e como estes (discursos) produzem efeitos de sentidos. 

Teve-se o cuidado de, no recorte, não deturpar nem a estrutura linguística nem a 

linearidade construída pelo sujeito no “fio do discurso” (PÊCHEUX, 1997a); um recorte 

aleatório poderia causar algum tipo de estranhamento entre o que o sujeito, em sua posição 

discursiva, materializou linguisticamente e o que o analista recortou, sob o risco de 

comprometer ou induzir o resultado da análise. 

Após o recorte, chegamos ao ponto no qual os enunciados são agrupados conforme 

estejam sob o domínio de uma formação discursiva, que, neste trabalho, são concebidas 

como: a primeira, heteronormativa e, outra, a não-heteronormativa. Em cada formação 

discursiva são identificados aspectos de seu funcionamento, por meio da análise parafrástica 

dos enunciados. É preciso atentar, especialmente, para a paráfrase presente nos discursos, pois 

é a família parafrástica de um determinado corpus que constitui o que poderíamos chamar, 

conforme Pêcheux (1997a, p.160), de “matriz de sentido”, percebida na repetição do dito 

18 Ver anexo III. 
19 Ver anexo IV. 
20 Ver anexo V. 
21 Ver anexo VI. 
22 Ver anexo VII. 
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característico e caracterizador dos grupos sociais. Lembramos que à medida em que a 

repetição do dizível apresenta-se como a base do sentido, abre-se também a possibilidade do 

equívoco dessa continuidade, manifesta por meio da ruptura desse dizer, nas polissemias. 

Nesse momento, é fundamental para a realização das análises, a compreensão da enunciação 

como resultado da soma de fatores internos e externos ao sujeito que a produz. Para a 

interpretação desse fenômeno, foi preciso retirar o sujeito do discurso da posição de único 

responsável pelo que diz, para atingir o sentido que realmente foi impresso ao seu dizer, do 

qual, na maioria das vezes, nem mesmo o sujeito possui total clareza. 

 

4.1.1.1 Descrevendo o Corpus: os enunciados midiáticos 
 
 

Empreender a análise de enunciados é considerar, de acordo com Gregolin (2006), sua 

dispersão e sua regularidade. O acontecimento deve ser analisado a partir de um conjunto 

heterogêneo de relações entre a memória e o esquecimento. Trata-se de uma abordagem 

norteada pela visão foucaultiana que considera a prática da AD: 

 

[...] a partir das séries enunciativas recortadas de um determinado “arquivo” produz 
o acontecimento discursivo, buscando circunscrever e compreender os efeitos de 
interdiscurso – a constituição do dizer – sobre o intradiscurso – a formulação do 
dizer. O trabalho do analista do discurso consiste em compreender outros sentidos 
que estão à margem do texto, isto é, “escutar” e fazer “falar” relação entre o dito e o 
não dito (NAVARRO, 2006, p.70-71). 

 

 
Para Foucault (2009b, p.90), “enunciado é a parte elementar do discurso”. Na 

compreensão de Foulcault (2009b, p.135), o discurso refere-se ao conjunto de enunciados que 

obedecem a regras comuns de funcionamento, isto é, o discurso seria “um conjunto de 

enunciados, na medida em que se apóiem na mesma formação discursiva”. Assim, a noção de 

enunciado é de fundamental importância para este trabalho, pois é a partir dela que 

recortamos nosso arquivo para posterior análise. Assim, passamos a examinar o que foi dito e 

escrito na mídia sobre a homossexualidade em instituições militares a partir dos seguintes 

enunciados: 
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I- Enunciados do Correio da Bahia, provenientes da matéria: “A polícia militar não 

está livre dos gays”, publicada em 17 de outubro de 2008, consultado em 19 de 

maio de 2010: 

 

1- “A Polícia Militar da Bahia não está livre dos gays” (Jean Wyllys, colunista do 

Jornal Correio da Bahia); 

 

2- A homofobia é aquele ódio que a maioria dos heterossexuais (mas, também, alguns 

homossexuais) nutre por gays e lésbicas e que não só violenta simbólica e realmente 

a comunidade gay, como a impede de exercer direitos fundamentais e civis (Jean 

Wyllys, colunista do Jornal Correio da Bahia); 

 

3- Não se trata de defender o tenente Ícaro das acusações de caloteiro e desequilibrado 

feitas pelo coronel Carlos Maurício, até porque não conheço a vida do tenente nem 

seu caráter para defendê-lo. Trata-se, antes, de uma análise das falas do coronel 

Carlos Maurício bem como do parecer sobre o caso do promotor militar Luiz 

Augusto de Santana, para, a partir daí, defender todos os homossexuais da PM, 

assumidos ou não, que ameaçados e/ou melindrados pela homofobia de seus 

superiores hierárquicos (Jean Wyllys, colunista do Jornal Correio da Bahia); 

 

4- A indigência intelectual e os preconceitos do promotor me espantam (Jean Wyllys, 

colunista do Jornal Correio da Bahia); 

 

5- Ele (o coronel Carlos Maurício) foi capaz de escrever algo que provocaria riso se 

não materializasse preconceitos em relação à convivência entre homens 

homossexuais e heterossexuais (Jean Wyllys, colunista do Jornal Correio da Bahia); 

 

6- “Dormimos em alojamentos coletivos, comemos em ranchos coletivos, tomamos 

banho de forma coletiva, e não sei quais reações teria um homossexual no meio de 

pessoas do mesmo sexo despidas” (Carlos Maurício, coronel da Polícia Militar); 



76 
 

 
 
 

7- Dá para considerar alguém que escreve uma coisa dessas como promotor de justiça 

de fato? (Jean Wyllys, colunista do Jornal Correio da Bahia); 

 

8- Ora, quando um não quer, dois não brigam. Ainda que role uma paquera nos 

chuveiros comuns – o que é de se esperar, já que pessoas têm sexualidade e desejos 

-, cabe ao paquerado aceitar ou não aceitar, afinal algum policial militar 

heterossexual pede licença às mulheres para iniciar suas cantadas quase grosseiras, 

obscenas e misóginas? (Jean Wyllys, colunista do Jornal Correio da Bahia); 

 

9- Não. Então por que exigir dos militares homossexuais que eles silenciem sua 

sexualidade sob pena de expulsão? (Jean Wyllys, colunista do Jornal Correio da 

Bahia); 

 

10- Do que os machos da PM têm medo? (Jean Wyllys, colunista do Jornal Correio da 

Bahia); 

 

11- De não resistirem e cederem às cantadas? (Jean Wyllys, colunista do Jornal Correio 

da Bahia); 

 

12- Quem está seguro de sua orientação sexual não tem medo do outro (Jean Wyllys, 

colunista do Jornal Correio da Bahia); 

 

13- As falas do coronel Carlos Maurício também são reprováveis: “Ele estava 

manchando a imagem da polícia em Porto Seguro. Disputava o amor de soldado 

com outro tenente” (Carlos Maurício, coronel da PM da Bahia); 

 

14- Ora, por que o amor mancharia a imagem da PM? (Jean Wyllys, colunista do Jornal 

Correio da Bahia); 
 
 

15- Se o fato de muitos soldados, sargentos e oficiais heterossexuais terem amantes e/ou 

segundas famílias às escondidas não interfere no desempenho de suas funções, 
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então, por que o fato de um tenente gay amar outro homem o impediria de ser 

militar? (Jean Wyllys, colunista do Jornal Correio da Bahia); 

 

16- Como se vê, é discriminação e homofobia (Jean Wyllys, colunista do Jornal Correio 

da Bahia); 

 

17- As falas do coronel, o parecer do promotor e o silêncio do governo mostram que a 

masculinidade se constrói e se afirma publicamente contra a homossexualidade 

(Jean Wyllys, colunista do Jornal Correio da Bahia); 

 

18- Muitos militares devem ter certo prazer na ideia de que formam um clube fechado 

de homossexuais enrustidos que gozam às escondidas (Jean Wyllys, colunista do 

Jornal Correio da Bahia); 

 

19- A ordem sexual pede ou manda que se cale acerca da homossexualidade e, assim, 

condena a mesma à invisibilidade histórica, pois, se você fala que é gay ou lésbica, a 

ordem sexual – construída pelos heterossexuais por meio de discurso militar, 

religioso, científico e artístico-cultural – trata de puni-lo com injúrias, ofensas, 

piadas grosseiras, caricaturas, boicotes profissionais e outras formas de violência 

(Jean Wyllys, colunista do Jornal Correio da Bahia); 
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II- Enunciados do site eletrônico www.iparaiba.com.br, provenientes da matéria: 

“Policiais militares gays se dizem alvo de preconceito na corporação”, publicada 

em 11 de março de 2010, acessado em 19 de maio de 2010: 

 

20 - A presença de homossexuais no serviço militar é alvo de críticas não somente nas 

Forças Armadas, mas também entre os que lidam diretamente com a população nas 

ruas: os integrantes das polícias militares (www.iparaiba.com.br, jornal eletrônico); 

 

21 - PMs gays afirmam que sofrem com o preconceito e, em alguns casos, preferem 

esconder a opção sexual (www.iparaiba.com.br, jornal eletrônico); 

 

22- Nesta quarta-feira (10), o Senado aprovou a indicação do general Raymundo Nonato 

Cerqueira Filho para o Superior Tribunal Militar (STM). Durante a sabatina do 

Senado, no início de fevereiro, o general afirmou que a tropa não obedece a militar 

homossexual, o que gerou reações de diversas entidades, como a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) e de associações que defendem os direitos homossexuais 

(www.iparaiba.com.br, jornal eletrônico); 

 

23- “Teve um professor uma vez que disse que homossexual não se deveria matar, mas se 

deveria colocar o pau de arara e dar uma surra. Peguei, me levantei, botei minha 

cadeira na frente dele e disse: ‘muito me admira um professor usar uma sala de aula de 

ensino superior de segurança pública para fazer uma colocação infeliz dessa forma’. 

Aí quem não sabia ficou sabendo”, conta o tenente Ícaro (Ícaro Ceita, tenente da PM 

da Bahia); 

 

24- “A tropa sempre me respeitou muito. Essa colocação do general é totalmente 

equivocada. Se você tiver uma postura profissional, séria, a tropa respeita. Nunca fui 

oficial de ficar no ar condicionado. Sempre fui para a rua”, afirma Ícaro Ceita (Ícaro 

Ceita, tenente da PM da Bahia); 



79 
 

 
 
 

25- Segundo o tenente, “o preconceito vem com mais freqüência entre os coronéis mais 

antigos, formados na época da ditadura. ‘e que infelizmente não acompanharam a 

evolução dos tempos”, afirma Ceita (Ícaro Ceita, tenente da PM da Bahia); 

 

26- No momento Ceita responde a dois processos de deserção. Segundo ele, “as 

perseguições de um comandante o teriam levado a um quadro de depressão e ele se 

afastou do serviço amparado por atestados médicos” (Ícaro Ceita, tenente da PM); 

 

27- “Ele me acusou de ter tido um caso com outro tenente da tropa, que também é 

homossexual, o que é uma grande mentira. Nós nunca tivemos nada, mas o 

comandante diz que fugi do serviço pó causa disso. Eu não sou desertor. Eu não tenho 

nada com esse tenente. Eu sou vítima de uma perseguição”, afirma ele (Ícaro Ceita, 

tenente da PM); 

 

28- A Polícia Militar da Bahia informou que os processos a que Ceita responde não têm 

relação com a opção sexual, mas sim com sua conduta que, segundo a PM, feriu o 

regimento interno (www.iparaiba.com.br, jornal eletrônico); 

 

29- A assessoria de imprensa da corporação disse que não informaria qual foi à atitude 

porque o processo está em andamento (www.iparaiba.com.br, jornal eletrônico); 

 

30- Ainda segundo a PM baiana, a corporação não age com preconceito nem 

discriminação em relação à opção sexual (www.iparaiba.com.br, jornal eletrônico); 

 

31- Outro PM, um soldado de Minas Gerais que prefere não se identificar, fez a mesma 

avaliação do tenente baiano. “A profissão exige uma postura firme. Se você tem essa 

postura, você será respeitado. Se o cara chegar a general, se ele chegar a uma posição 

de comando, a tropa respeita independente da orientação sexual”, afirma (soldado 

mineiro não identificado, mencionado na reportagem); 

 

32- “Uns colegas de batalhão, que não sabem que sou homossexual, estavam comentando 

de um tenente, de outro batalhão, que eles suspeitam que seja. Daí falaram: ‘ele é 
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veado, mas nem parece, é sério, é competente’. É uma frase preconceituosa, mas 

mostra que o mesmo quem fala uma coisa dessas sabe separar as coisas. Sabe que o 

trabalho é uma coisa e a vida pessoal do cara é outra”, conta o soldado (soldado 

mineiro não identificado, mencionado na reportagem); 

 
33- Mesmo assim, o mineiro diz que não pretende assumir sua opção publicamente no 

batalhão. “É comprar uma briga sozinho. Não se tem apoio”, afirma (soldado mineiro 

não identificado, mencionado na reportagem); 

 

34- “Sobre as piadinhas que os colegas eventualmente fazem, ele diz não ligar. “Não me 

importo com essas coisas. Eu sou quem sou”, conta ele, que disse já ter tido dois 

relacionamentos amorosos com colegas de farda (soldado mineiro não identificado, 

mencionado na reportagem); 

 

35- “Um deles, com um colega soldado, chegou a durar cinco anos. O outro, mais curto, 

foi com um major. ‘Foram relacionamentos normais como acontece com qualquer 

pessoa. É óbvio que nós nunca fizemos nada no batalhão.É como qualquer casal que 

trabalha junto, você não vai ficar beijando na hora do serviço. A gente saía na rua, ia 

em festas, vida normal’. Diz ele” (soldado mineiro não identificado, mencionado na 

reportagem); 

 

36- O soldado mineiro afirma que não tem medo de ser descoberto. “Sou na minha, sou 

sério. Não dou abertura para ninguém se meter na minha vida. Mesmo que me vissem 

com meu namorado na rua, ninguém ia perguntar nada” (soldado mineiro não 

identificado, mencionado na reportagem); 

 

37- “... em 1991 ingressei na corporação (Polícia Militar de Bauru), trabalhei durante 

cinco anos na sala de comunicações, mas em 1994 conheci uma pessoa e não 

sabendo que esta tinha um relacionamento me envolvi com ele, seu caso descobriu 

tudo e foi para dentro do quartel, sofri muito por isso, discriminações, 

perseguições e ameaças de morte, fui obrigado a pedir baixa em 1995 por esse 

motivo...” (comentário de Juarez, PM de Bauru, publicado em 30 de março de 

2010). 
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III – Enunciados do site eletrônico www.acapa.com.br, provenientes de  uma  
matéria jornalística (título não identificado), publicada em 30 de outubro de 
2008, acessado em 20 de maio de 2010: 

 

 
38- A história se repete. Desde que assumiu a sua homossexualidade em 2004 dentro da 

corporação da Polícia Militar da Bahia, o Tenente Ícaro Ceita vem sofrendo 

retaliações e perseguições. O caso tornou-se público quando o PM foi ao Jornal ‘O 

correio da Bahia’ para fazer a denúncia (www.acapa.com.br, revista eletrônica); 

 

39- Em entrevista ao Jornal Correio da Bahia, Ícaro relatou algumas situações tensas que 

passou após ter assumido a sua homossexualidade frente aos colegas. Uma delas, 

conta ele, foi quando seu superior o colocou de frente para outros militares e disse que 

Ícaro era uma vergonha para a corporação (Ícaro Ceita, tenente da PM da Bahia); 

 

Enunciados expostos na mesma matéria, provenientes das falas do promotor 
“Luiz Augusto de Santana” sobre o Tenente Militar “Ícaro Ceita”: 

 

 
40- “O referido oficial subalterno, afirmando-se homossexual, diz-se perseguido e 

publicamente discriminado na corporação, já tendo, inclusive, sido alvo de ameaças 

por parte de integrantes da PM, fatos que, obviamente, não se aceita e nem se 

recomenda” (Luiz Augusto de Santana, promotor da PM da Bahia); 

 

41- “... Tenho externado meu ponto de vista a respeito da homossexualidade nas 

instituições militares. Entendo que elas são antagônicas. Simplesmente não combinam 

a carreira militar e o fato de alguém nela ter se declarado homossexual” (Luiz Augusto 

de Santana, promotor da PM da Bahia); 

 

42- “... É que no militarismo todas as atividades são coletivas, ou seja, dormimos juntos 

em alojamentos, comemos em ranchos coletivos, tomamos banho de forma coletiva, 

usamos o mesmo vaso sanitário... e por isso não sei quais reações teriam um 

homossexual no meio de pessoas do mesmo sexo despidas, mas certamente não 

reagiria como os heteros, por que eu, por exemplo, afloraria minha libido. Em curtas 
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palavras, ficaria excitado na presença de uma mulher despida ou a mulher na presença 

de um homem, coisa natural a qualquer ser normal...” (Luiz Augusto de Santana, 

promotor da PM da Bahia); 

 

43- “Contudo, como cientificamente já provaram que a mente do homossexual funciona 

igualzinho a mente do hetero do sexo oposto, a coisa ficaria complicada, e possíveis 

reações de assédio poderiam desaguar em instabilidade disciplinar, com prejuízos 

sérios para a própria corporação” (Luiz Augusto de Santana, promotor da PM da 

Bahia); 

 

44- “Embora não se permita discriminações e muito menos perseguições em razões das 

preferências sexuais dessa ou daquela pessoa, vejo a homossexualidade altamente 

incompatível com a carreira militar” (Luiz Augusto de Santana, promotor da PM da 

Bahia); 

 

45- “Que este comando, nesse sentido, consulte o alto comando e a Procuradoria Geral do 

Estado sob a possibilidade de submetê-lo, porque agora publicamente declarado gay, a 

um Conselho de Justificação com vistas a sua demissão do serviço ativo da Polícia 

Militar da Bahia” (Luiz Augusto de Santana, promotor da PM da Bahia); 

 

46- As razões para tanto estão no próprio Estatuto da PM, no título que trata da 

deontologia policial militar, mais especificamente quando cuida da ética, afirmando 

que é preceito dela zelar pelo preparo moral dos subordinados, ser discretos em suas 

atitudes e maneiras...” (Luiz Augusto de Santana, promotor da PM da Bahia); 

 

47- “Um homossexual jamais pode ser apontado como pessoa discreta em suas atitudes e 

maneiras, e que pode servir de exemplo a quem é alvo do seu preparo moral. Isso pode 

funcionar até em outra nação, mas ainda não no Brasil, embora tenhamos avançado 

muito nessa questão...” (Luiz Augusto de Santana, promotor da PM da Bahia); 

 

48- “Por outro lado, o oficial em questão segundo notícias que me chegam encontra-se 

ausente de sua unidade há muito tempo, afetado por problemas psicológicos porque se 
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viu separado do seu companheiro. Requisito-lhe, então informações coerentes e 

abalizadas sobre sua atual funcional, se já foi submetido a processo de deserção, ou 

não” (Luiz Augusto de Santana, promotor da PM da Bahia); 

 

IV- Enunciados do site eletrônico o site eletrônico 

www.ultimosegundo.ig.com.br/brasil/militares+homossexuais+expul, da 

matéria jornalística: “Militares homossexuais expulsos das Forças Armadas 

protocolam documento”, publicada em 09 de fevereiro de 2010, acessado em 

16 de novembro de 2010. 

 
49- Militares expulsos das Forças Armadas por serem homossexuais protocolaram nesta 

terça-feira no Senado um documento manifestando repúdio às declarações do general 

Raymundo Nonato de Cerqueira Filho, indicado a ministro Superior Tribunal Militar; 

 

50- O general afirmou ser contrário à presença de homossexuais nas Forças Armadas; 
 
 

51- As declarações do general Raymundo Nonato foram feitas na última quarta-feira na 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Para ele, os homossexuais que 

trabalham nas Forças Armadas devem procurar outra carreira fora dos quartéis; 

 

52-  “A maior parte dos exércitos, no mundo inteiro, não admite esse tipo de orientação. 

Até porque isso coloca dificuldades para a tropa obedecer um indivíduo com esses 

atributos”, afirmou; 
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V- Enunciados do site eletrônico http://matheuslaureano.wordpress.com, 

provenientes da matéria jornalística: “Sargento gay – Luiz Mott: Exército 

deveria “abrir novos armários”, publicada em 04 de junho de 2008 no site Terra 

Magazine (www.terra.com.br), acessado em 21 de maio de 2010: 

 

53- “O Exército brasileiro está num rebuliço, não pela iminência de uma guerra com 

alguma nação, mas, talvez, uma guerra interna, onde antigos paradigmas estão sendo 

abalados” (Matheus Laureano, leitor do Terra Magazine); 

 

54- “O Exército deveria abrir novos armários” (Luiz, Mott, líder do Grupo Gay da Bahia, 

GGB); 

 

55- Na madrugada desta quarta-feira, o sargento do Exército Laci Marinho de Araújo foi 

detido pela Polícia do Exército após ser entrevistado pelo programa ‘Superpop’, da 

Rede TV! O militar foi preso ao sair dos estúdios da emissora (Diego Salmen, 

jornalista do site jornalístico eletrônico, Terra Magazine); 

 

56- “Ao lado de seu companheiro, o também sargento Fernando de Alcântara de 

Figueiredo, Araújo reafirmou sua homossexualidade em entrevista à apresentadora 

Luciana Gimenez. O Exército alegou, no entanto, crime de ‘deserção’ para prender o 

militar que professou ‘o amor que não ousa dizer o nome’” (Diego Salmen, jornalista 

do site jornalístico eletrônico, Terra Magazine); 

 

57- Araújo e Figueiredo, que vivem juntos desde 1997, ‘saíram do armário’ esta semana, 

em entrevista à revista época (Diego Salmen, jornalista do site eletrônico, Terra 

Magazine); 

 

58- Questionado por Terra Magazine sobre o incidente, o antropólogo e historiador Luiz 

Mott, líder do Grupo Gay da Bahia (GGB), diz que o Brasil não está mais no regime 

de ditatorial’ e qualifica a prisão de ‘abuso de poder’ e ‘arbitrariedade’. E vai além: 

“Esperamos que esse episódio estimule novos armários a se abrirem (no Exército), 
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porque não há nenhuma incompatibilidade entre a bravura militar e a 

homossexualidade” (Luiz, Mott, líder do Grupo Gay da Bahia, GGB); 

 

59- Para Mott, o crime de ‘deserção’ imputado ao sargento Araújo é apenas um pretexto 

para a prisão do militar por conta de sua opção sexual (Luiz, Mott, líder do Grupo Gay 

da Bahia, GGB); 

 
 
 

VI- Enunciados do site eletrônico www.farofadigital.com.br/exclusivo_policia.htm, 

provenientes da matéria jornalística: “A intolerância de uniforme”. Acessado 

em 16 de novembro de 2010: 

 

60- Práticas discriminatórias, inspiradas no preconceito, estão lamentavelmente na ordem 

do dia dos quartéis das Policias Militares. São expressões de intolerância que põem em 

questão os valores da democracia e dos direitos humanos; 

 

61- Entre os incidentes recentes da prática do preconceito, constam exclusões de policiais 

militares aprovados em concurso público que ao exercer sua profissão e deixar 

transparecer e/ou revelar sua orientação sexual passam a ser alvo de piadinhas, fofocas 

e humilhações; 

 

62- O que pode causar mais irritação no meio militar do que a constatação de que 

realmente existem homossexuais dentro dos quartéis? Só mesmo a afirmativa por  

meio de números; 

 

63- A homofobia embora combatida sob os termos da lei, ainda teima por existir, e o 

preconceito contra policiais militares homossexuais (masculino ou feminino) está 

fortemente enraizado nas instituições militares; 

 

64- Embora muitos comandantes estigmatizem e ridicularizem o policial gay, não é 

desconhecido o problema que ele será resolvido. Não será a exclusão com falsas 
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afirmativas de desvio de conduta ou a quebra da hierarquia e disciplina? que fará 

desaparecer o PM homossexual; 

 

65- A expressão do desejo e da atração sexual através da homossexualidade é vista como 

algo fora dos padrões, fora da normalidade; 

 

66- “Uniformizados ou não vivemos a situação dramática de manter no anonimato nossa 

legítima identidade afetivo-sexual, pois caso seja declarado, seremos alvo de ameaças, 

perseguições e todo tipo de repressão, até demissão por justa causa da qual fui vítima”. 

(Marcos Antônio Oliveira Alves, 37 anos, ex Policial Militar, excluído da corporação 

por assumir sua orientação sexual); 

 

67- Confinados à clandestinidade, o PM homossexual deve ser obrigado a esconder sua 

verdadeira identidade existencial e a dignidade do amor que sente por outro ser do 

mesmo sexo. (idem.); 

 

68- Comandantes e comandados insistem no preconceito e na ignorância de afirmar que o 

homossexualismo é um desvio de personalidade e, por isso, uma doença que provoca 

uma conduta imoral, inadequada ao serviço policial e atenta contra a disciplina; 

 

69- Em contrapartida, para a medicina, para a psicologia e para a antropologia, está mais 

do que estabelecido que a orientação homo ou bissexual não constitui desvio ou 

perversão; 

 

70- A divisão dos seres humanos em raças, sexo, religião resulta de um processo de 

conteúdo político-social. Deste pressuposto origina-se a intolerância contra os 

homossexuais, onde a homofobia, por sua vez, gera a discriminação e o 

preconceito segregacionista. 

 

Todos os enunciados apresentados foram agrupados da seguinte forma: 
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1- Enunciados produzidos pela mídia (eletrônica e impressa) através do trabalho dos 

jornalistas, redatores, editores: 

(1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18), (19), 
(20), (21), (22), (28), (29), (30), (49),  (50), (51),  (55), (56), (57), (60),  (61),  (62), 
(63), (64), (65), (68), (69) (70). 

 
2- Enunciados com transcrição de falas de entrevistados em discurso direto: 

(6), (13), (23), (24), (25), (27), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (40), (41), 
(42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (52), (53), (54), (66), (67). 

 
3- Enunciados com transcrição de falas de entrevistados em discurso indireto: 

(26), (33), (34), (36), (39), (51), (59). 

4- Enunciados que possuem os dois tipos de discurso (direto e indireto) verificados 

em: 

(33), (34), (36), (58). 
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4.1.2. Análises e discussões 
 
 

O primeiro passo de nossa análise é identificar se o tema: “homossexualidade em 

instituições militares” é uma formação ideológica, ou seja, se apresenta tomadas de posições 

diferentes. Relembrando Pêcheux ao afirmar que formação ideológica é: “[...] um conjunto 

complexo de atitudes e de representações que não são nem “individuais” nem “universais”, 

mas se relacionam mais ou menos diretamente às posições de classe em conflito umas as 

outras” (PÊCHEUX; FUCHS, 1997c, p.166). 

Assim, podemos dizer, a partir dos seguintes enunciados selecionados do corpus, que o 

tema em questão trata-se de uma formação ideológica, pois nos mostram posicionamentos 

diferentes, divergentes, em relação à questão da homossexualidade em instituições militares: 

 

41- “... Tenho externado meu ponto de vista a respeito da homossexualidade nas 

instituições militares. Entendo que elas são antagônicas. Simplesmente não combinam 

a carreira militar e o fato de alguém nela ter se declarado homossexual” (Luiz Augusto 

de Santana, promotor da PM da Bahia); 

 
51- As declarações do general Raymundo Nonato foram feitas na última quarta-feira na 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Para ele, os homossexuais que 

trabalham nas Forças Armadas devem procurar outra carreira fora dos quartéis; 

 

24- “A tropa sempre me respeitou muito. Essa colocação do general é totalmente 

equivocada. Se você tiver uma postura profissional, séria, a tropa respeita. Nunca fui 

oficial de ficar no ar condicionado. Sempre fui para a rua”, afirma Ícaro Ceita (Ícaro 

Ceita, tenente da PM da Bahia); 

 

31- Outro PM, um soldado de Minas Gerais que prefere não se identificar, fez a mesma 

avaliação do tenente baiano. “A profissão exige uma postura firme. Se você tem essa 

postura, você será respeitado. Se o cara chegar a general, se ele chegar a uma posição 

de comando, a tropa respeita independente da orientação sexual”, afirma (soldado 

mineiro não identificado, mencionado na reportagem); 
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É possível perceber nos enunciados (41) e (51) posições de classes em conflito em 

relação aos enunciados (24) e (31), que estabelecem duas formações discursivas para o tema 

da “homossexualidade em instituições militares. E, como são as formações discursivas 

(doravante,FDs) que, dentro de uma formação ideológica (dovarante, FI), determinam “o que 

pode e o que deve ser dito” (PÊCHEUX, 1997a, p.160), podemos estabelecer, de acordo com 

os enunciados exemplificados, uma formação discursiva definida em torno da concepção da 

heterossexualidade como norma sexual (isto é, a heteronormatividade), que rege o 

funcionamento das instituições militares; e outra, concebida como não-heteronormativa, ou 

seja, uma formação discursiva não construída em torno da ideia da heterossexualidade como 

norma sexual das instituições militares. 

Lembrando que a noção de heteronormatividade é construída em torno do princípio da 

heterossexualidade como norma social, oprimindo, assim, qualquer comportamento que fuja a 

essa norma (OKITA, 2007, p.51). Para Butler (1993, p.239), a heteronormatividade é “a 

matriz heterossexual imposta aos indivíduos da sociedade, e que não é natural, mas sim 

‘imaginária’[...]”. Louro (2007, p.27) reitera a noção de heteronormatividade afirmando: “a 

produção da heterossexualidade é acompanhada pela rejeição da homossexualidade”. No 

entender de Butler (1993, p.51-52), não somente a heteronormatividade, mas também a 

instituição masculina e a homofobia não são “a origem, mas o efeito” da proibição da 

homossexualidade. 

Desse modo, os enunciados (41) e (51) são dominados pela FD da 

heteronormatividade institucional militar, pois, são enunciados cujos encadeamentos de 

palavras que evidenciam sentido de exclusão ou rejeição em relação aos homossexuais 

militares, como em: “... Simplesmente não combinam a carreira militar e o fato de alguém ter 

se declarado homossexual”, no enunciado (41), e “... os homossexuais que trabalham nas 

Forças Armadas devem procurar outra carreira fora dos quartéis”, do enunciado (51). Já os 

enunciados (24) e (31) são dominados pela FD da não-heteronormatividade institucional 

militar, isto é, por uma formação discursiva não circunscrita em torno da 

heteronormatividade. 

Na visão de uma possível “não-heteronormatividade”, como denominamos, 

compreendem-se os estudos relacionados à disputa de poder entre as relações de gênero e 

sexualidade. Segundo Louro (2008b, p.26), o gênero é um conceito socio-cultural que assinala 

o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo, e a sexualidade tem a ver 

com a forma como socialmente vivemos nossos prazeres e desejos, com a forma como 

usamos nossos corpos. Nesse sentido, a autora explica que homens e mulheres não deixam de 
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ser masculinos e femininos por exercerem sua sexualidade com parceiros do mesmo sexo. 

Assim, Essas duas formações discursivas, divergentes, nos mostram que, de fato, o tema 

“homossexualidade em instituições militares” constitui uma formação ideológica, dando 

origem a dois discursos distintos. 

 

4.1.2.1. Análise das formações discursivas 
 
 

O segundo passo de nossa análise é agrupar os enunciados de acordo com a formação 

discursiva a que eles se filiam para se referir a fatos e questões relacionados à questão da 

homossexualidade nas instituições militares. Juntamente com a análise das formações 

discursivas, realizamos o trabalho com as paráfrases, buscando estabelecer a “relação do dizer 

e do não-dizer” (ORLANDI, 2007a, p.78). 

Na compreensão de Orlandi (2007a, p.78), “essa segunda etapa da análise prepara o 

analista para que ele comece a vislumbrar a configuração das formações discursivas que estão 

dominando a prática discursiva em questão”. Para tanto, empreendemos o agrupamento dos 

enunciados do corpus, de acordo com a formação discursiva a que eles se filiam para poderem 

“dizer” sobre a homossexualidade nas instituições militares, quer baseada na noção da 

heterossexualidade como norma sexual das instituições militares, quer na noção de uma 

suposta “não-heteronormatividade” institucional militar. Antes tudo, faz-se necessário tecer o 

conceito de formação discursiva que, para Pêcheux vem a ser: 

 

[...] aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada 
numa conjuntura dada, determina o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma 
de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa 
etc.) (1997a, p.160, grifo do autor). 

 
 
 

Corroborando também com Pêcheux, Orlandi (2007a, p.43) afirma que a formação 

discursiva é que “permite compreender o processo de produção os sentidos, a sua relação com 

a ideologia e também dá ao analista a possibilidade de estabelecer regularidades no 

funcionamento do discurso”. Para Pêcheux, cada formação discursiva está ancorada a um 

conjunto de paráfrases, ou conforme ele explica: 

 

Acrescentaremos que a “verdade” desse mito idealista consiste precisamente no 
funcionamento (concebido como autônomo) de uma formação discursiva no sentido 
em que a definimos, isto é, como espaço de reformulação-paráfrase onde se constitui a 
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ilusão necessária de uma “intersubjetividade falante” pela qual cada um sabe o que o 
“outro” vai pensar e dizer..., e com razão, já que o discurso de cada um reproduz o 
discurso do outro [...] (1997a, p.185, grifos do autor). 

 
 
 

Assim, a noção de formação discursiva se constitui por um sistema de paráfrases, isto 

é, “por um espaço em que enunciados são retomados e reformulados num esforço constante 

de fechamento de suas fronteiras, em busca da preservação de sua identidade” (BRANDÂO, 

2004, p.48). Segundo Orlandi (2007a, p.36), “os processos parafrásticos são aqueles pelos 

quais em todo dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória”. Para ela, “a 

paráfrase representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer”. Segundo a autora, “a 

paráfrase está do lado da estabilização”. 

Além da paráfrase, Orlandi (2007a, p.36) também explicita a noção de polissemia que 

contrapõe o sentido da primeira. Segundo ela, a polissemia envolve o deslocamento de 

sentidos, ou mesmo, a ruptura de processos de significação. A polissemia joga com o 

equívoco. Enquanto a paráfrase é um mecanismo de fechamento, de delimitação das fronteiras 

de uma formação discursiva, a polissemia rompe essas fronteiras, “embaralhando” os limites 

entre diferentes formações discursivas, instalando a pluralidade, a multiplicidade de sentidos” 

(BRANDÃO, 2004, p.48). 

Assim sendo, no quadro que se segue, agrupamos os enunciados que apresentam um 

sistema de dispersão semelhante, definido por uma regularidade que os inserem numa mesma 

formação discursiva (FD): 

 

1- Enunciados inscritos na formação discursiva da heteronormatividade 

institucional militar: 

(1), (6), (10), (13), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (33), 
(37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), 
(52), (55), (56), (61), (62), (63), (64), (65), (66), (67) e (68). 

 
 

2- Enunciados inscritos na formação discursiva da não-heteronormatividade 

institucional militar: 

(2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (11), (12), (14), (15), (16), (17), (24), (30), (31), (32), 
(34), (35), (36), (54), (58), (59), (60), (69) e (70). 
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Ao analisar os agrupamentos, podemos dizer que os enunciados que a mídia se utiliza 

para “falar” sobre a homossexualidade nas instituições militares, filiam-se, de modo mais 

significativo, na FD da heteronormatividade institucional militar que na FD da não- 

heteronormatividade institucional militar. Isto quer dizer que os sentidos que a mídia “quis” 

ou “pode” evidenciar em relação à homossexualidade nas instituições militares, são aqueles 

foram constituídos através da “interpelação” ideológica militar, norteada pela concepção da 

heterossexualidade como a sexualidade que normatiza os indivíduos, os discursos e as 

instituições. Assim, os sentidos que a mídia veicula, por meio dos enunciados analisados, se 

constituem através da retomada dos “já-ditos” sobre a homossexualidade, levando em 

consideração de que ela é aquilo que contrapõe o padrão normativo sexual, a 

heteronormatividade. 

A ideologia militar, calcada na concepção da heteronormatividade, interpela os 

indivíduos (militares) em sujeitos que, no funcionamento do discurso da mídia, “dizem” sobre 

a homossexualidade no contexto militar a partir da visão de que a mesma representa o desvio 

da norma, isto é, uma sexualidade que vai de encontro à norma sexual institucional. Assim, a 

ideologia militar passa a funcionar no discurso daqueles que representam as instituições 

militares, consideradas por Althusser (1969), como Aparelhos Repressivos de Estado (ARE). 

Nesse sentido, percebe-se que há, em boa parte dos enunciados da mídia, o predomínio da 

heteronormatividade no funcionamento do discurso midiático, como visto nos enunciados: 

(40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47) e (48), proferidos por Luiz Augusto de Santana, 

promotor da PM da Bahia. 
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4.1.2.2. Análise dos aspectos do funcionamento do discurso da mídia sobre a 
homossexualidade nas instituições militares 

 

A efeito de análise, fizemos um recorte de alguns enunciados do corpus, objetivando 

mostrar de que forma a mídia atualiza os já-ditos sobre os homossexuais ou a 

homossexualidade nas instituições militares. Para tanto, retomemos a noção de memória 

discursiva que, segundo Courtine (2009, p.106) diz respeito à existência histórica dos 

enunciados cujos encadeamentos se dão através de mecanismos de retomada dos “já-ditos” na 

história, como: as repetições, citações e recitações. 

É a memória discursiva que funciona nos encadeamentos dos enunciados de forma a 

possibilitar “as remissões de discursos a outros discursos” (COURTINE, 2009, p.90). Tais 

remissões dos discursos são, em verdade, paráfrases. No entender de Orlandi (2007a, p.36) 

“os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo que se 

mantém, isto é, o dizível, a memória”. Assim, elegemos os seguintes enunciados para que 

possamos compreender como os “já-ditos” são retomados no movimento entre a memória e a 

atualidade nos dizeres da mídia sobre o assunto em questão: 

 

41- “... Tenho externado meu ponto de vista a respeito da homossexualidade nas 
instituições militares. Entendo que elas são antagônicas. Simplesmente não 
combinam a carreira militar e o fato de alguém nela ter se declarado 
homossexual” (Luiz Augusto de Santana, promotor da PM da Bahia). 

 

Nesse enunciado, no encadeamento de palavras: “Simplesmente não combinam a 

carreira militar e o fato de alguém nela ter se declarado homossexual”, fica evidente a 

“rejeição” da homossexualidade no contexto militar. Assim, o sujeito que “fala” no discurso 

do promotor da PM da Bahia sobre a incompatibilidade entre a homossexualidade a carreira 

militar é um sujeito heteronormativo. Isto é, um sujeito que recusa a ideia de que haja na 

corporação um indivíduo cuja sexualidade representa “desvio da norma” sexual que sustenta a 

ideologia conservadora da instituição, calcada na heterossexualidade. Assim sendo, podemos 

dizer que o discurso do promotor da PM se constitui por meio do atravessamento do discurso 

ideológico institucional, heteronormatizador. Nesses termos, podemos dizer, como vimos em 

teóricos anteriores, que o discurso ideológico militar é revestido por mecanismos de controle  

e de poder estatal que ditam as regras, regulam e normatizam os corpos e as práticas 

discursivas dos indivíduos que fazem parte ou que farão parte das corporações militares. Dito 

de outro modo, é o que Michel Foucault (2009d, p.244) postulou por dispositivo da 
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sexualidade, que age nos corpos, regulam suas práticas e seus discursos e, como mecanismo 

de poder disciplinar, interdita ou silencia o que pode e deve ou não ser dito sobre o sexo no 

âmbito militar, sobretudo quando o assunto é a homossexualidade. 

 

42- “... É que no militarismo todas as atividades são coletivas, ou seja, dormimos 
juntos em alojamentos, comemos em ranchos coletivos, tomamos banho de forma 
coletiva, usamos o mesmo vaso sanitário... e por isso não sei quais reações teriam 
um homossexual no meio de pessoas do mesmo sexo despidas, mas certamente não 
reagiria como os heteros, por que eu, por exemplo, afloraria minha libido. Em curtas 
palavras, ficaria excitado na presença de uma mulher despida ou a mulher na presença 
de um homem, coisa natural a qualquer ser normal...” (Luiz Augusto de Santana, 
promotor da PM da Bahia). 

 

Analisando esse enunciado, verificamos que o discurso materializado pelo promotor 

remete à memória discursiva que nos revela outros discursos que foram construídos 

historicamente sobre a homossexualidade, como: o discurso médico-psiquiátrico e o discurso 

judaico-cristão. Daí, no enunciado que retrata o convívio coletivo dos militares, há o 

atravessamento do discurso médico-psiquiátrico que institui a homossexualidade como um 

transtorno psiquiátrico, ou mesmo uma doença mental que inviabilizaria a convivência dos 

homossexuais com os heterossexuais no interior da PM da Bahia. Nesse sentido, é 

fundamental que haja controle sobre seus corpos por meio de intervenções 

médicas/psiquiátricas. Desse modo, no discurso do promotor nos encadeamentos de palavras: 

“[...] dormimos [...], comemos [...] tomamos banho de forma coletiva, não sei quais reações 

teria um homossexual no meio de pessoas do mesmo sexo [...]”, percebemos a retomada, pela 

memória discursiva, do discurso médico-psiquiátrico, de há dois séculos, que instituía os 

homossexuais como portadores de doença ou transtorno mental, o que, de fato, inviabilizava a 

convivência dos mesmos com outros indivíduos heterossexuais, no seio social. 

Outro discurso, também presente nesse enunciado, que dialoga com o discurso 

médico-psiquiátrico é o discurso cristão. Na concepção judaico-cristã, os homossexuais eram 

denominados como sodomitas, ou seja, indivíduos que praticavam relação sexual, dita pela 

igreja, como uma relação “contra natureza. Os homossexuais eram, nesse sentido, 

promíscuos, pois, realizam atos sexuais “anormais”, “aberrantes”, “marginais”. Assim, os 

homossexuais militares são evidenciados, no funcionamento do discurso do promotor da PM 

da Bahia, como “promíscuos”, “pervertidos”. Ou seja, os homossexuais militares são 

indivíduos “indisciplinados”, isto é, são indivíduos sem controle, nem cuidado de si. Desse 

modo, os homossexuais da PM da Bahia, conforme os recortes: “dormir no mesmo local”, 
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“comer juntos” e, principalmente, “tomar banhos coletivos despidos”, estão retratados como 

indivíduos marcados por um desgoverno de si, que não consegue controlar ou interditar seus 

desejos e prazeres. E isso representa para a instituição militar uma ameaça ao poder 

disciplinador. Nesse sentido, Milanez (2004, p.183), baseando-se nos estudos foucaultianos, 

afirma: “cada um faz não o que quer, mas aquilo que pode, aquilo que lhe cabe na posição de 

sujeito que ele ocupa numa determinada sociedade”. 

 

44- “Embora não se permita discriminações e muito menos perseguições em razões das 
preferências sexuais dessa ou daquela pessoa, vejo a homossexualidade altamente 
incompatível com a carreira militar” (Luiz Augusto de Santana, promotor da PM da 
Bahia); 

 

Analisando esse enunciado, percebemos que a questão da sexualidade é compreendida 

a partir do que Foucault (2009d, p.9) postulou sobre o procedimento da interdição. Nesse 

sentido, o autor argumenta que ninguém tem o “direito de dizer tudo, que não se pode falar de 

tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa”. 

Assim, no enunciado, o procedimento da interdição em relação à homossexualidade no 

contexto militar, promove, em certa medida, um movimento polissêmico discursivo. 

Relembremos o artigo 235, do Código Civil Militar, ao afirmar: “Praticar, ou permitir o 

militar que como ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito a 

administração militar: Pena de detenção, de seis meses a um ano”. 

Desse modo, no enunciado há o discurso legal/institucional que permite que haja certa 

“tolerância” em relação à presença de homossexuais na PM baiana, como no encadeamento: 

“Embora não se permita discriminações e muito menos perseguições em razões de 

preferências sexuais...”; é preferível que homossexuais façam parte, ou mesmo, sejam 

excluídos da corporação, como no encadeamento “[...] vejo a homossexualidade altamente 

incompatível com a carreira militar”. De certa forma, está subjacente ao discurso institucional 

o discurso da heteronormatividade, ou seja, a heterossexualidade como ordem sexual militar. 

Ou seja, para ser um militar é fundamental ser heterossexual. A homossexualidade, nessa 

compreensão, é uma inversão da normalidade, um desvio de comportamento. Então nos cabe 

relembrar Louro (2007, p.27), ao dizer: “a produção da heterossexualidade é acompanhada 

pela rejeição da homossexualidade”. Assim, é a heterossexualidade que constrói e sustenta a 

“imagem” conservadora da instituição militar, conforme vemos nos enunciados que seguem: 
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17- As falas do coronel, o parecer do promotor e o silêncio do governo mostram que a 
masculinidade se constrói e se afirma publicamente contra a homossexualidade 
(Jean Wyllys, colunista do Jornal Correio da Bahia); 

 

19- A ordem sexual pede ou manda que se cale acerca da homossexualidade e, assim, 
condena a mesma à invisibilidade histórica, pois, se você fala que é gay ou lésbica, a 
ordem sexual – construída pelos heterossexuais por meio de discurso militar, religioso, 
científico e artístico-cultural – trata de puni-lo com injúrias, ofensas, piadas grosseiras, 
caricaturas, boicotes profissionais e outras formas de violência (Jean Wyllys, colunista 
do Jornal Correio da Bahia); 

 
Observamos nos encadeamentos de palavras: “... a masculinidade se constrói e se 

afirma publicamente contra a homossexualidade”, no enunciado (17) e “A ordem sexual pede 

ou manda que se cale acerca da homossexualidade...”, no enunciado (19), a presença do 

aspecto ideológico circunscrito em torno da heteronormatividade como norma sexual e 

funcional das instituições militares. Então nos cabe citar Butler (2008, p.96) ao afirmar que 

quando o sexo se torna um lugar de poder, “ele se torna um objeto de discursos legais e 

reguladores”. Assim, há no regimento e no funcionamento das instituições militares a forte 

presença ideológica da heterossexualidade como norma que deve reger não só a vida dos 

militares, bem como suas práticas discursivas. Nesse sentido, a homossexualidade passa a ser 

circunscrita, juridicamente, como um “desvio da norma padrão, uma irregularidade sexual”. 

Percebemos também, no encadeamento de palavras “... o parecer do promotor e o silêncio do 

governo...”, no enunciado (17), a presença da interdição revestida sob a forma do silêncio do 

governo estatal diante de sua posição contrária em relação à questão da homossexualidade no 

contexto militar. 

Relembremos Foucault (2009a, p.9) ao postular sobre a interdição. Segundo ele, a 

“interdição” é o procedimento de exclusão mais utilizado na sociedade contemporânea, que se 

caracteriza pelo controle e pela vigilância dos fazeres/dizeres dos indivíduos. Assim, o 

“silêncio do governo” representa esse procedimento de exclusão. Ou seja, o governo discorda 

da presença de homossexuais nas instituições militares, e como ele não diz isso enfaticamente, 

prefere silenciar-se. Para Orlandi (2007c), o silenciamento é, também, uma forma de 

significar, pois o silêncio em determinado lugar e momento sócio-histórico produz sentidos. 

Assim, o sentido do silenciamento do governo face a homossexualidade nas instituições 

militares, revela-se como interdição, como censura. 

Por outro lado, a mídia também se utiliza de enunciados que a mídia utilizou para 

poder “dizer” sobre a homossexualidade nas instituições militares de modo menos 
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conservador, inscrevendo-se na FD não-conservadora. Tal formação discursiva é norteada por 

numa visão não-heteronormativa da sexualidade. Assim, compreendemos a formação 

discursiva não-conservadora pela retomada de sentidos “já-ditos” sobre a homossexualidade 

após a “revolução sexual dos anos 60” (DAGNESE, 2000, p.22). Antes da revolução, a 

homossexualidade tinha sido “riscada” da lista de doenças mentais pela American Psyquiatric 

Association (APA). A partir daí, surge, assim, a homossexualidade moderna que aparece no 

momento em que os psiquiatras descrevem termos como ‘orientação sexual’, ‘opção sexual’. 

(ERIBON, 2008, p.336-337). Nessa perspectiva, surgem os “já-ditos” sobre a 

homossexualidade a partir dos estudos modernos de gênero e sexualidade, concebendo-a 

como: opção sexual, orientação sexual, ou mesmo, como algo natural que faz parte da 

condição humana, não sendo, portanto, uma doença. Tais sentidos podem ser verificados nos 

seguintes enunciados: 

 

12- Quem está seguro de sua orientação sexual não tem medo do outro (Jean Wyllys, 
colunista do Jornal Correio da Bahia); 

 

21-PMs gays afirmam que sofrem com o preconceito e, em alguns casos, preferem 
esconder a opção sexual www.iparaiba.com.br, jornal eletrônico); 

 

 
30- Ainda segundo a PM baiana, a corporação não age com preconceito nem 

discriminação em relação à opção sexual. (www.iparaiba.com.br, jornal eletrônico); 
 

33- Mesmo assim, o mineiro diz que não pretende assumir sua opção publicamente no 
batalhão. “É comprar uma briga sozinho. Não se tem apoio”, afirma. (soldado mineiro 
não identificado, mencionado na reportagem). 

 

Percebemos pelos encadeamentos de palavras: “orientação sexual”, no enunciado 

(12), “opção sexual”, nos enunciados (21), (30) e (33), que os sentidos do discurso sobre a 

homossexualidade se constituem pela retomada de sentidos já-ditos sobre isso numa 

perspectiva mais moderna. Nesse sentido, a homossexualidade não é evidenciada no 

discurso da mídia como uma doença ou como um transtorno mental e, sim, como uma 

opção ou orientação sexual, como vemos em: 
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28- A Polícia Militar da Bahia informou que os processos a que Ceita responde não têm 
relação com a opção sexual, mas sim com sua conduta que, segundo a PM, feriu o 
regimento interno. (www.iparaiba.com.br, jornal eletrônico). 

 

Percebemos que o uso dos termos “opção” ou “orientação” para se referir à 

homossexualidade, serve para atualizar o discurso sobre a homossexualidade no contexto 

atual. No entanto, a evidência do sentido conservador ou “discriminatório” se dá pela 

sobreposição do discurso jurídico sob o médico-psiquiátrico, instituindo à 

homossexualidade como: um “desvio de conduta”, um “desvio moral”. 

 

4.2. O discurso da mídia sobre a homossexualidade nas instituições militares: é chegado 
o momento de abrir os “armários” 23? 

 
Ao falar de ordem, Foucault (2009a) se refere às normas que selecionam, organizam, 

regulam e redistribuem os discursos. Nesse sentido, o autor afirma que a ordem do discurso 

representa “um conjunto de procedimentos que tem por função de exorcizar poderes e 

perigos, refrear o acontecimento aleatório, disfarçar a sua pesada e temível materialidade” 

(FOUCAULT, 2009a, p.2). Dentre os procedimentos, o autor destaca a interdição. 

As interdições em nossa sociedade revelam o que Foucault (2009a, p.9), em outros 

termos, explica como: “tabu” do objeto (não se tem o direito de dizer tudo), ritual da 

circunstância (não se pode falar de tudo em qualquer circunstância), direito privilegiado ou 

exclusivo do sujeito que fala (qualquer um não pode falar de qualquer coisa). Nessa 

compreensão, a interdição é um mecanismo de poder que serve para controlar ou suprimir 

determinados discursos em determinado lugar e circunstâncias, por razões ideológicas. Para 

Michel Foucault (2009a, p.9-10), as regiões vigiadas e controladas nas práticas sócio- 

 
 

23 Segundo Eribon (2008, p.140-141) a expressão “sair do armário” equivale ao “sair fora” (coming out) que diz 
respeito ao “assumir-se” gay. Para ele, não deve existir gay, por mais “aberto” que seja, que não tenha um dia ou 
outro transigido com a questão do armário: por isso é que a “saída do armário” não é um gesto único, unívoco: é, 
a um só tempo, um ponto de partida e uma espécie de “ideal regulador” que orienta as condutas, mas não pode 
nunca ser atingido. A estrutura do armário é tal que ninguém jamais está simplesmente fora ou dentro, mas 
sempre, ao mesmo tempo, fora e dentro, mais ou menos fora ou mais ou menos dentro conforme os casos e as 
evoluções pessoais. Ninguém jamais está totalmente dentro, na medida em que, o “armário” sempre é suscetível 
de ser um “segredo público”, e sempre há pelo menos uma pessoa que sabe e de quem sabe ou se imagina que 
sabe. Ninguém jamais está totalmente fora, pois sempre é possível, num momento ou noutro, ser obrigado a calar 
sobre o que é. Por conseguinte, a decisão de não se esconder mais e de se assumir, na verdade, não passa do 
início de um processo propriamente falando interminável no sentido em que Freud podia falar de “psicanálise 
interminável”. 
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discursivas de nossa sociedade são as da sexualidade e da política. Segundo ele, são essas as 

regiões que: 

 

[...] o discurso, longe de ser esse elemento transparente ou neutro no qual a 
sexualidade se desarma e a política se pacifica, fosse um dos lugares onde elas 
exercem, de modo privilegiado, alguns de seus mais terríveis poderes (FOUCAULT, 
2009a, p.10). 

 

Assim, o discurso sobre sexualidade é um discurso que se dá através do exercício do 

poder. Em relação ao poder, Foucault diz: 

 
O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só 
circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; 
nunca são alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de transmissão. 
Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles (2009e, 
p.183). 

 

Desse modo, Foucault (2009e, p.183-184) afirma: “o indivíduo não é o outro do poder; 

é um dos seus primeiros efeitos”. Para ele, “o indivíduo é um efeito do poder e 

simultaneamente, ou pelo fato de ser um efeito, é seu centro de transmissão. O poder passa 

através do indivíduo que ele constitui”. No entender do autor, uma das formas de se pensar o 

poder com base nos modelos legais, é relacioná-lo a um modelo institucional, como o Estado. 

Nesse sentido, faz-se necessário mencionar o trabalho do filósofo francês, Louis Althusser 

(1969) em Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. 

Althusser (1969), nas décadas de 1960 e 1970 do século passado, discute a questão do 

sujeito, relacionando-o à reprodução capitalista das relações de produção. Nessa discussão, 

Althusser (1969, p.9) afirma: “a condição última da produção é, portanto a reprodução das 

condições de produção”, isto é: 

 

[...] a reprodução da força de trabalho exige não só uma reprodução da qualificação 
desta, mas, ao mesmo tempo, uma reprodução da submissão desta às regras da 
ordem estabelecida, isto é, uma reprodução da submissão desta à ideologia 
dominante para os operários e uma reprodução da capacidade para manejar bem a 
ideologia dominante para os agentes da exploração e da repressão, a fim de que 
possam assegurar também, pela palavra, a dominação da classe dominante” 
(ALTHUSSER, 1969, p.21). 

 
 
 

 
Para o filósofo marxista, é com a dominação dos Aparelhos Ideológicos de Estado 

(AIE) que a elite burguesa reproduz sua lógica de dominação, exclusão e desigualdade às 
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classes menos favorecidas. Essas classes oferecem sua força de trabalho – produção – em 

troca do capital (salário) e se submetem, ideologicamente, às estratégias hegemônicas que 

reproduzem o discurso burguês através dos AIE. Segundo o autor, o Estado: 

 
[...] é uma máquina de repressão que permite às classes dominantes (no séc.XIX à 
classe burguesa e à classe dos proprietários de terras) assegurar a sua dominação 
sobre a classe operária para submeter ao processo de extorsão da mais-valia (quer 
dizer, à exploração capitalista) (ALTHUSSER, 1969, p.31). 

 
 

Assim, o Estado compreendido em torno de seus Aparelhos Ideológicos e os 

Aparelhos repressivos, garante a manutenção da ideologia dominante burguesa. Eribon 

comenta: 

 

[...] convém notar que Althusser fala [...] da divisão do trabalho entre as classes e do 
papel que nisso cabe aos indivíduos pela “ideologia”, como se estivessem 
naturalmente em seu lugar, ligando-os, assim, às funções sociais que lhes são 
destinadas. Mas é evidente que podemos transpor suas observações para outras 
realidades sociais, tais como a divisão sexual, a hierarquia entre os sexos e as 
sexualidades (2008, p. 77). 

 
 

Nesse sentido, a ideologia dominante sustenta os interesses sociopolíticos da classe 

dominante a qual se circunscreve na ordem do patriarcado. Por essa ordem se compreende o 

domínio dos homens em relação às mulheres para que fosse garantida a herança da 

propriedade privada. Nessa lógica, a ideologia dominante, burguesa, passa a valorizar e 

instituir a heterossexualidade como norma da vida social e privada. Nessa perspectiva, 

podemos dizer que a ideologia dominante, que se reproduz por meio do Estado, passa a 

funcionar através da heterossexualidade como norma. Segundo Foucault, é a partir do século 

XIX que a sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada, isto é, 

 
Muda-se para dentro de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, 
inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O 
casal, legítimo procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, 
detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo 
(2009d, p.9). 

 
 

Nesse sentido, o sexo passa a ser regulado a partir da heteronormatividade. Com 

efeito, todo indivíduo, toda prática (sexual) e todo discurso que se contrapõem a essa norma, 

precisa ser “expulso, negada e reduzido ao silêncio” (FOUCAULT, 2009d, p.10). Em relação 

ao sexo e o poder, Foucault (2009d, p.93-94) tece algumas considerações, como: 



101 
 

 
 
 

a) A relação negativa – “o poder jamais estabelece relação que não seja de modo 

negativo em relação ao sexo: rejeição, recusa, barragem ou, ainda, ocultação e 

mascaramento”; 

b) A instância da regra – “o poder seria, essencialmente, aquilo que dita a lei, no que diz 

respeito ao sexo; este fica reduzido a aquele através de um regime binário: lícito e 

ilícito, permitido e proibido”; 

c) O ciclo da interdição – “[...] Sobre o sexo, o poder só faria funcionar uma lei de 

proibição. Seu objetivo: que o sexo renunciasse a si mesmo. Seu instrumento: a 

ameaça de algum castigo que nada mais é do que sua supressão”; 

d) A lógica da censura – “Supõe-se que essa interdição tome três formas: afirmar que 

não é permitido, impedir que se diga, negar que exista”; 

e) A unidade do dispositivo – “O poder sobre o sexo se exerceria do mesmo modo a 

todos os níveis. De alto a baixo, em suas decisões globais como em suas intervenções 

capilares, não importando os aparelhos ou instituições em que se apoie, agiria de 

maneira uniforme e maciça”; 

f) O sujeito – “Em face de um poder, que é lei, o sujeito é constituído como sujeito – que 

é ‘sujeitado’ – e aquele que obedece”; o poder é coercitivo. 

 
Para o autor, este dispositivo seria o meio pelo qual a sexualidade é produzida e regida, 

bem como o sexo (ato sexual), disciplinado. Em suas palavras: 

 

Através deste termo ‘dispositivo’ tento demarcar [...] um conjunto decididamente 
heterogêneo que engloba discurso, instituições, organizações arquitetônicas, 
decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em sua, o dito e o não dito são os 
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes 
termos (FOUCAULT, 2009e, p.244). 

 
 
 

A partir disso, por dispositivo da sexualidade, entendem-se práticas discursivas e não 

discursivas, saberes e poderes que visam normatizar, controlar e estabelecer “verdades” a 

respeito do corpo e seus prazeres. Assim, podemos dizer que as instituições militares possuem 

o dispositivo da sexualidade, engendrado pela ideologia de Estado. Ou seja, o dispositivo 

possui a heterossexualidade como norma que rege a instituição militar. E tudo aquilo que se 

opõe à norma, deve ser interditado e extinto, principalmente a homossexualidade. Segundo 

Dagnese, 
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Trata-se de tabu a homossexualidade no ambiente militar, onde evita-se tocar no 
assunto, segundo as palavras de Carlos Pereira (1997), na melhor da prática do finja 
que não és, finjo que não sei (2000, p.33, grifo do autor). 

 
 
 

Sendo a homossexualidade um tabu, muitos militares homossexuais preferem não 

revelar sua intimidade, seus desejos, sua verdadeira identidade. Os homossexuais militares 

preferem, em geral, se “preservar” de manifestações de violência verbal (como piadinhas, 

insultos, injúrias24) e de violência físico-simbólica (como ameaças, perseguições, retaliações e 

deserções). Segundo Eribon, 

 

[...] a injúria é seguramente uma das formas mais notáveis (e mais  concretas) 
daquilo que Althusser designa (metafórica e abstratamente) como a “interpelação”. 
Com efeito, Althusser lembra que a palavra “sujeito” [sujet] tem dois sentidos em 
francês: é, a um só tempo, “uma subjetividade livre, um centro de iniciativas, autor 
responsável por seus atos” e “um ser sujeitado, submetido a uma autoridade 
superior, logo, desprovido de toda liberdade, exceto aceitar livremente a sua 
submissão” (2008, p.77, grifos do autor). 

 
 
 

Nesse sentido, a “preferência” de boa parte dos homossexuais militares em “esconder” 

sua sexualidade, é percebida nos encadeamentos de palavras (em destaque) dos seguintes 

enunciados: 

 

21- PMs gays afirmam que sofrem com o preconceito e, em alguns casos, preferem 

esconder a opção sexual (www.iparaiba.com.br, jornal eletrônico); 

 

27- “Ele me acusou de ter tido um caso com outro tenente da tropa, que também é 

homossexual, o que é uma grande mentira. Nós nunca tivemos nada, mas o 

comandante diz que fugi do serviço pó causa disso. Eu não sou desertor. Eu não tenho 

nada com esse tenente. Eu sou vítima de uma perseguição”, afirma ele. (Ícaro Ceita, 

tenente da PM); 

 
24 Para Eribon (2008, p.75), os gays vivem um mundo de injúrias. A linguagem os cerca, os encerra, os designa. 
O mundo os insulta, fala deles, do que dizem de si. As palavras da vida cotidiana tanto quanto as do discurso 
psiquiátrico, político, jurídico, atribuem a cada um deles e a todos coletivamente um lugar – inferiorizado – na 
ordem social. Bem jovem se aprende que há pessoas que podem ser xingadas de “viado” ou de “sapatão”, e um 
dos efeitos mais temíveis e mais eficazes dessa injúria é que ela opera como um ato de censura, como a 
formulação de um interdito que se endereça a todos pelo fato de editar, garantir e reforçar a norma heterossexual, 
barrando o acesso àquilo que é estigmatizado pela linguagem (ERIBON, 2008, p.83). 
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33- Mesmo assim, o mineiro diz que não pretende assumir sua opção publicamente no 

batalhão. “É comprar uma briga sozinho. Não se tem apoio”, afirma. (soldado 

mineiro não identificado, mencionado na reportagem); 

 

66-  “Uniformizados ou não vivemos a situação dramática de manter no anonimato 

nossa legítima identidade afetivo-sexual, pois caso seja declarado, seremos alvo 

de ameaças, perseguições e todo tipo de repressão, até demissão por justa causa 

da qual fui vítima”. (Marcos Antônio Oliveira Alves, 37 anos, ex Policial Militar, 

excluído da corporação por assumir sua orientação sexual); 

 

67- Confinados à clandestinidade, o PM homossexual deve ser obrigado a esconder 

sua verdadeira identidade existencial e a dignidade do amor que sente por outro ser 

do mesmo sexo. 

 

De certo modo, observamos nesses enunciados que, na realidade, os homossexuais 

militares não “optam” ou não “preferem” esconder sua sexualidade, mas, sim, são “forçados” 

a fazer isso, por conta da “interpelação” ideológica norteada pela heteronormatividade. A 

interpelação ideológica, funciona de forma a impingir no “imaginário” dos homossexuais 

militares a ideia de que são “portadores” de uma sexualidade “desviante” e “marginal”. Com 

efeito, sua sexualidade deve ser interditada, silenciada. Eribon (2008, p. 85) afirma: “toda  

uma tradição cultural entre os homossexuais fez crer que a visibilidade daria motivo ao olhar 

hostil e aos poderes de opressão”. Assim sendo, os homossexuais militares “preferem” não 

dar visibilidade à sua sexualidade no ambiente militar, optando, em ser “discretos”, na maior 

parte do tempo. Por essa via, Eribon afirma: 

 
[...] a “visibilidade” não anula a opressão, e não pode despistar os processos 
sujeitadores da vigilância, do controle e da norma, já que ela não basta para fazer 
desaparecer a injúria nem a dissimetria social de que é o sintoma. Mas, a despeito 
das aparências, a injúria não exerce efeito mais violento sobre alguém que é 
“visível” que sobre alguém que não o é, ainda que aquele que é identificável como 
gay seja com mais frequência insultado do que aquele que dissimula sua 
homossexualidade. Pois a visibilidade, pelo fato de ser uma maneira de assumir e de 
reivindicar a identidade estigmatizada pela injúria, desativa em parte a carga de 
violência social de que o insulto é portador (2008, p.86). 
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Nesse sentido, percebemos, por meio dos enunciados (38), (40), (49) e (56) que as 

manifestações de violência (de ordem verbal e física), ocorrem quando a homossexualidade 

torna-se “visível” no ambiente militar. Isto é, quando alguém ousa a ir de encontro à norma 

institucional, revelando-se homossexual, como vemos em: 

 

38- A história se repete. Desde que assumiu a sua homossexualidade em 2004 dentro da 

corporação da Polícia Militar da Bahia, o Tenente Ícaro Ceita vem sofrendo 

retaliações e perseguições. O caso tornou-se público quando o PM foi ao Jornal ‘O 

correio da Bahia’ para fazer a denúncia (www.acapa.com.br, revista eletrônica); 

 

40- “O referido oficial subalterno, afirmando-se homossexual, diz-se perseguido e 

publicamente discriminado na corporação, já tendo, inclusive, sido alvo de 

ameaças por parte de integrantes da PM, fatos que, obviamente, não se aceita e 

nem se recomenda.” (Luiz Augusto de Santana, promotor da PM da Bahia); 

 

49- Militares expulsos das Forças Armadas por serem homossexuais protocolaram 

nesta terça-feira no Senado um documento manifestando repúdio às declarações do 

general Raymundo Nonato de Cerqueira Filho, indicado a ministro Superior Tribunal 

Militar; 

 

56- “Ao lado de seu companheiro, o também sargento Fernando de Alcântara de 

Figueiredo, Araújo reafirmou sua homossexualidade em entrevista à apresentadora 

Luciana Gimenez. O Exército alegou, no entanto, crime de ‘deserção’ para prender 

o militar que professou ‘o amor que não ousa dizer o nome’” (Diego Salmen, 

jornalista do site jornalístico eletrônico, Terra Magazine). 

 

Percebemos, nos encadeamentos de palavras: “Desde que assumiu a sua 

homossexualidade [...] vem sofrendo retaliações e perseguições”, no enunciado (38), “[...] 

afirmando-se homossexual, diz-se perseguido e publicamente discriminado na corporação 

[...]”, no enunciado (40), “Milhares expulsos das Forças Armadas por serem homossexuais 

[...], no enunciado (49), e “[...] Araújo reafirmou sua homossexualidade [sendo acusado por] 

crime de ‘deserção’ [...]”, no enunciado (56), o quanto a homossexualidade é “rechaçada”, 
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“rejeitada” e ‘interditada” quando se torna pública, visível, no contexto militar. De todo 

modo, não existe no Código Civil Militar uma lei que possa ser utilizada contra a 

homossexualidade nas instituições militares, assim, as interdições, baseadas em perseguições, 

ameaças, exclusões e até deserções ocorrem de forma velada. Segundo Dagnese (2000, p.33)  

é “o art. 235 do Código Civil Militar brasileiro que apresenta a prática do homossexualismo 

como crime contra os costumes, ocorrendo em local sob a administração militar”. Desse 

modo, não há, juridicamente falando, uma lei que penalize os militares homossexuais,por 

meio de exclusões, deserções, por tornarem, apenas, visíveis sua orientação sexual sem que a 

prática da mesma se efetive no interior das instituições. Assim, cabe-nos questionar: por 

quanto tempo mais as Forças Armadas brasileiras vão conseguir fechar ou manter fechados 

seus “armários”? 
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5. CONCLUSÃO 
 

O trabalho de pesquisa sobre o discurso da mídia sobre a homossexualidade nas 

instituições militares teve como objetivo analisar aspectos do funcionamento desse discurso. 

Nesse sentido, nossa pesquisa visou compreender quais os sentidos sobre a 

homossexualidade, a mídia evidencia no funcionamento do discurso que ela materializa por 

meio de seus textos-notícias a respeito da homossexualidade nas instituições militares. 

Traçamos nossa hipótese, sustentando-a na premissa de que o discurso da mídia sobre 

a homossexualidade nas instituições militares se constitui por meio da retomada dos “já-ditos” 

sobre a homossexualidade, instituídos na história. Assim, supomos, no início da pesquisa, que 

a homossexualidade nas instituições militares é retratada no discurso da mídia a partir de 

sentidos estigmatizados, tais como: “doença”, “anormalidade”, “desvio de conduta”, 

“perversão”, “pecado”. De certo modo, supomos que as instituições militares, enquanto 

Aparelhos Ideológicos de Estado (ALTHUSSER, 1969), podiam tratar as questões referentes 

ao gênero (social), sobretudo a homossexualidade, como “tabu”, evitando-se comentar sobre o 

assunto. 

A partir das leituras realizadas sobre a Análise de Discurso e suas filiações, 

percebemos que, de fato, o discurso da mídia sobre a homossexualidade nas instituições 

militares se constitui pela retomada daqueles “já-ditos”, pela memória. Desse modo, a partir 

da análise do corpus, constituído por enunciados midiáticos, percebemos que os sentidos 

sobre a homossexualidade no contexto militar foram evidenciados, no funcionamento do 

discurso, como: “doença”, “desvio de conduta”, “opção sexual”, “orientação sexual”, “desvio 

da heteronormatividade”. Por isso que Orlandi (2007a, p.32) que “as palavras não são só 

nossas, já que elas significam pela história e pela língua. O que é dito em outro lugar também 

significa em ‘nossas’ palavras”. 

Percebemos, em nossas análises, que a ideologia da instituição militar funciona com 

base no dispositivo da sexualidade (Foucault, 2009d), circunscrita em torno da ordem sexual 

baseada na heterossexualidade, isto é, na heteronormatividade. Nesse sentido, Trevisan 

comenta: 

[...] são as ideologias que procuram estabelecer padrões e normas. Nesse sentido, o 
“assumir-se” homossexual poderia acabar criando uma nova forma de categorizar o 
desejo, justamente, por outorgar-lhe uma outra naturalidade e legitimidade, 
inaugurando novos parâmetros de normalidade – exatamente como faz o ordem 
médico-psiquiátrica, ao pretender reprimir desejos considerados desviantes (2004, p. 
19). 
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Assim, na análise do corpus, constatamos que o número de enunciados inscritos na 

formação discursiva da “heteronormatividade militar” foi muito maior que na formação 

discursiva “não-heteronormativa” militar. Isto justifica o fato de termos evidenciado, de forma 

significativa, em nossas análises, sentidos que revelaram a homossexualidade no ambiente 

militar como sendo “desvio da norma sexual institucional”, baseada na heterossexualidade. 

Nesse sentido, entendemos o porquê que a formação discursiva é a “matriz do sentido” 

(PÊCHEUX, 2007a, p.160). 

No tocante à heteronormatividade, percebemos que ela surge como uma das formas da 

ideologia dominante que “interpela” os indivíduos militares (heterossexuais) em sujeitos que, 

no funcionamento do discurso, nos mostra que a heterossexualidade é, de fato, a sexualidade 

que pode ser mostrada e discursivizada no ambiente militar. Em contrapartida, os sujeitos, no 

funcionamento do discurso, também nos mostra que a homossexualidade representa aquilo 

que vai de encontro às normas das instituições militares. Nesse sentido, a homossexualidade 

deve ser interditada (silenciada, reprimida, excluída) nas instituições militares, tanto em 

“atos”, quanto nas práticas discursivas. 

Vimos, em nossas análises, que a questão da visibilidade da homossexualidade no 

ambiente militar é vista como uma “afronta” para os militares heterossexuais, bem como para 

as instituições militares de forma geral. Assim, o discurso da mídia também nos mostrou a 

homossexualidade é algo que deve ser confiscado, a todo o momento, no contexto militar. 

Observamos, em alguns enunciados analisados, que muitos homossexuais militares 

são penalizados por “assumir-se” homossexual. Dentre as penalidades relatadas, 

evidenciamos: perseguições, retaliações, ameaças, rechaços e deserções. Por isso, que a boa 

parte dos homossexuais militares “prefere” manter sua sexualidade nos “armários” das 

corporações. 

Notamos que a mídia constrói e reforça representações do discurso social hegemônico 

da heternormatividade, cujos efeitos de sentido revelam a homossexualidade de forma 

estigmatizada, reforçando a segregação e o preconceito não somente no contexto militar, mas 

também no contexto social em geral. Nesse sentido, podemos afirmar que a 

heteronormatividade, por meio da mídia, agencia o que deve ser mostrado e consumido pela 

sociedade através das representações de linguagem. 

Desse modo, observamos que a mídia produz e reafirma discursos heteronormativos 

que são “consumidos” sem nenhuma problematização ou questionamentos por parte dos 

sujeitos, levando-os a uma consciência “naturalizada” da realidade. Esse fato não interfere 

apenas na conduta e nos padrões de vida dos indivíduos considerados normais no seio social, 
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mas também apresenta incidência nas relações e na visão de que os ditos “anormais” têm de si 

próprios e dos modos de subjetivação do qual fazem parte. 
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ANEXO I 
 
 
 

Jean Wyllys: A Polícia Militar da Bahia não está livre dos gays 

Jean Wyllys* 

Não pretendo transformar este espaço numa tribuna de defesa dos direitos da comunidade 
LBGT, mas, se o país inteiro está discutindo o caso do tenente da PM da Bahia Ícaro Ceita do 
Nascimento, suposta vítima de homofobia por parte da PM, 

 
por que me calar? A homofobia é aquele ódio que a maioria dos heterossexuais (mas, 
também, alguns homossexuais) nutre por gays e lésbicas e que não só violenta simbólica e 
realmente a comunidade gay, como a impede de exercer direitos fundamentais e civis. 

 

Ícaro Ceita do Nascimento, suposta vítima de homofobia 
 

Não se trata de defender o tenente Ícaro das acusações de caloteiro e desequilibrado feitas 
pelo coronel Carlos Maurício, até porque não conheço a vida do tenente nem seu caráter para 
defendê-lo. Trata-se, antes, de uma análise das falas do coronel Carlos Maurício bem como do 
parecer sobre o caso do promotor militar Luiz Augusto de Santana, para, a partir daí, defender 
todos os homossexuais da PM, assumidos ou não, que ameaçados e/ou melindrados pela 
homofobia de seus superiores hierárquicos. 

 
A indigência intelectual e os preconceitos do promotor me espantam. Ele foi capaz de 
escrever algo que provocaria riso se não materializasse preconceitos em relação à convivência 
entre homens homossexuais e heterossexuais: 'Dormimos em alojamentos coletivos, comemos 
em ranchos coletivos, tomamos banho de forma coletiva, e não sei quais reações teria um 
homossexual no meio de pessoas do mesmo sexo despidas'. Dá para considerar alguém que 
escreve uma coisa dessas um promotor de justiça de fato? O texto expressa uma fantasia que 
poderia chamar, sem medo, de homossexual. Ora, quando um não quer, dois não brigam. 
Ainda que role uma paquera nos chuveiros comuns—o que é de se esperar, já que pessoas têm 
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sexualidade e desejos —, cabe ao paquerado aceitar ou não aceitar, afinal algum policial 
militar heterossexual pede licença às mulheres para iniciar suas cantadas quase sempre 
grosseiras, obscenas e misóginas? Não. Então, por que exigir dos militares homossexuais que 
eles silenciem sua sexualidade sob pena de expulsão? Do que os machos da PM têm medo? 
De não resistirem e cederem às cantadas? Quem está seguro de sua orientação sexual não tem 
medo do outro. 

 
As falas do coronel Carlos Maurício também são reprováveis: 'Ele estava manchando a 
imagem da polícia em Porto Seguro. Disputava o amor de um soldado com outro tenente'. 
Ora, por que o amor mancharia a imagem da PM? E o que o coronel tema ver com a vida 
sexual de seus subordinados? Se o fato de muitos soldados, sargentos e oficiais heterossexuais 
terem amantes e/ou segundas famílias às escondidas não interfere no desempenho de suas 
funções, então, por que o fato de um tenente gay amar outro homem o impediria de ser bom 
militar? Como se vê, é discriminação e homofobia. 

 
Como forma de sociabilidade masculina, a PM, não só a da Bahia, é misógina (trata as 
mulheres como inferiores a despeito da presença das policiais) e homofóbica. As falas do 
coronel, o parecer do promotor e o silêncio do governo mostram que a masculinidade se 
constrói e se afirma publicamente contra a homossexualidade. Contudo, embora a PM 
proscreva a homossexualidade das relações que prescreve a soldados, sargentos e oficiais há 
tanto nas polícias quanto no futebol uma espécie de erotismo homossexual generalizado, 
como expressa bema fantasia contida no parecer do promotor. Muitos militares devem ter 
certo prazer na ideia de que formam um clube fechado de homossexuais enrustidos que 
gozam às escondidas. 

 
A ordem sexual pede ou manda que se cale acerca da homossexualidade e, assim, condena a 
mesma à invisibilidade histórica, pois, se você fala que é gay ou lésbica, a ordem sexual - 
construída pelos heterossexuais por meio de discurso militar, religioso, científico e artístico- 
cultural - trata de puni-lo com injúrias, ofensas, piadas grosseiras, caricaturas, boicotes 
profissionais e outras formas de violência. 

 
*Jean Wyllys é colunista do jornal CORREIO. 



119 
 

 
 
 

ANEXO II 
 

Revista da Globo evita capa com beijo entre sargentos gays do Exército 
 

A revista semanal "Época", publicada pela editora Globo, cogitou colocar em sua capa a 
imagem de um beijo gay entre dois militares. Em sua última edição, a revista trouxe a história 
dos sargentos do Exército Laci Marinho de Araújo e Fernando de Alcântara de Figueiredo, 
que assumiram sua homossexualidade. 

 
 

 
 
 
 

"Época" chegou a considerar a capa (à dir) com o beijo dos sargentos gays, mas optou por 
versão menos polêmica; 

 

A opção da capa da "Época" mostrava o beijo do casal, na boca. O sargento Araújo foi preso, 
na madrugada da quarta-feira (4), pelo Exército, acusado de deserção. Ele e o companheiro 
estavam na sede da Rede TV! em Barueri (Grande SP), onde participaram do programa 
"SuperPop", de Luciana Gimenez; 

 
A direção da "Época" confirmou que a capa do beijo gay era uma das alternativas. 

 
"A foto [do beijo gay] foi considerada. Normalmente trabalhamos com duas ou três 
alternativas de capa. Refletimos e optamos por dar a que foi publicada por julgá-la mais 
adequada", informou Paulo Nogueira, diretor editorial da editora Globo, por e-mail. 

 
A capa escolhida pela revista mostra apenas Laci com a mão no ombro de Figueiredo. O 
blog da equipe de criação e design da revista postou as três opções de capa --a outra 
alternativa apenas retratava os rostos próximos dos militares, sugerindo a intenção do beijo. 

 
A exemplo da revista "Época", a TV Globo também evita exibir beijo entre pessoas do mesmo 
sexo em suas produções. Foi o que aconteceu com "Duas Caras", que terminou no último 
sábado (31). Aguinaldo Silva, autor da novela das 21h, escreveu uma cena do beijo entre os 
personagens Bernardinho (Thiago Mendonça) e Carlão (Lugui Palhares), mas a emissora 
proibiu o beijo. 
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ANEXO III 
 
 

Policiais militares gays se dizem alvo de preconceito na corporação 
 

Publicado em 11/03/2010, às 09h. 
 
 
 

 
 

Foto: Instituto Adé Diversidade 

Ícaro Ceita, tenente da PM da Bahia, em ato do movimento gay 
 

A presença de homossexuais no serviço militar é alvo de críticas não somente nas Forças 
Armadas, mas também entre os que lidam diretamente com a população nas ruas: os 
integrantes das polícias militares. PMs gays afirmam que sofrem com o preconceito e, em 
alguns casos, preferem esconder a opção sexual. 

 

Nesta quarta-feira (10), o Senado aprovou a indicação do general Raymundo Nonato 
Cerqueira Filho para o Superior Tribunal Militar (STM). Durante sabatina do Senado, no 
início de fevereiro, o general afirmou que a tropa não obedece a militar homossexual, o que 
gerou reações de diversas entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de 
associações que defendem os direitos de homossexuais. 

 

“Teve um professor uma vez que disse que homossexual não se deveria matar, mas se deveria 
colocar no pau de arara e dar uma surra. Peguei, me levantei, botei minha cadeira na frente da 
dele e disse: ‘muito me admira um professor usar uma sala de aula de ensino superior de 
segurança pública para fazer uma colocação infeliz dessa forma’. Aí quem não sabia ficou 
sabendo”, conta o tenente. Ícaro atualmente preside a entidade Adé Diversidade, que defende 
o direito dos homossexuais. 
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Oficial da PM, colocado em posição de comando desde a formatura na Academia, Ícaro Ceita 
também lamentou a declaração do general Cerqueira Filho que, após a sabatina, afirmou que 
não tinha intenção de ofender os homossexuais. 

 

“A tropa sempre me respeitou muito. Essa colocação do general é totalmente equivocada. Se 
você tiver uma postura profissional, séria, a tropa respeita. Nunca fui oficial de ficar no ar 
condicionado. Sempre fui para a rua”, afirma Ceita. 

 

Segundo o tenente, o preconceito vem com mais frequência entre os coronéis mais antigos, 
formados na época da ditadura, "e que infelizmente não acompanharam a evolução dos 
tempos”, afirma. 

 

No momento, Ceita responde a dois processos de deserção. Segundo ele, as perseguições de 
um comandante o teriam levado a um quadro de depressão e ele se afastou do serviço 
amparado por atestados médicos. 

 

“Ele me acusou de ter tido um caso com outro tenente da tropa, que também é homossexual, o 
que é uma grande mentira. Nós nunca tivemos nada, mas o comandante diz que eu fugi do 
serviço por causa disso. Eu não sou desertor. Eu não tenho nada com esse tenente. Eu sou 
vítima de uma perseguição”, afirma ele. 

 

A Polícia Militar da Bahia informou que os processos a que Ceita responde não têm relação 
com a opção sexual, mas sim com sua conduta, que, segundo a PM, feriu o regimento interno. 
A assessoria de imprensa da corporação disse que não informaria qual foi a atitude porque o 
processo está em andamento. Ainda segundo a PM baiana, a corporação não age com 
preconceito nem discriminação em relação à opção sexual. 

 

Anônimo 
 

Outro PM, um soldado de Minas Gerais que prefere não se identificar, faz a mesma avaliação 
que o tenente baiano. “A profissão exige uma postura firme. Se você tem essa postura você 
será respeitado. Se o cara chegar a general, se ele chegar a uma posição de comando, a tropa 
respeita, independente da orientação sexual”, afirma. 

 

“Uns colegas de batalhão, que não sabem que eu sou homossexual, estavam comentando de 
um tenente, de outro batalhão, que eles suspeitam que seja. Daí falaram: ‘ele é veado, mas 
nem parece, é sério, é competente’. É uma frase preconceituosa, mas mostra que mesmo quem 
fala uma coisa dessas sabe separar as coisas. Sabe que o trabalho é uma coisa e a vida pessoal 
do cara é outra”, conta o soldado. 

 

Mesmo assim, o mineiro diz que não pretende assumir sua opção publicamente no batalhão. 
“É comprar uma briga sozinho. Não [se] tem apoio”, afirma. Sobre as piadinhas que os 
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colegas eventualmente fazem, ele diz não ligar. “Não me importo com essas coisas. Eu sou 
quem eu sou.”, conta ele, que disse já ter tido dois relacionamentos amorosos com colegas de 
farda. 

 

Um deles, com um colega soldado, chegou a durar cinco anos. O outro, mais curto, foi com 
um major. “Foram relacionamentos normais, como acontece com qualquer pessoa. É óbvio 
que nós nunca fizemos nada no batalhão. É como qualquer casal que trabalha junto, você não 
vai ficar se beijando na hora do serviço. A gente saía na rua, ia em festas, vida normal”, diz 
ele. 

 

O soldado mineiro afirma que não tem medo de ser descoberto. “Sou na minha, sou sério. Não 
dou abertura para ninguém se meter na minha vida. Mesmo que me vissem com meu 
namorado na rua, ninguém ia perguntar nada”. 
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